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Jękiem dzwonów i szlochem ludu 

Warszawa żegna Wodza Narodu 

Warszawa, 17 maja. 
Jest siódma rano. Nisko zwisa 

ołowiane dżdżyste niebo nad Kate-
drą Świętojańską, nad Zamkiem, 
nad placem Zamkowym. Wieje 
wilgotny wiatr, łopocąc żałobnemi 
chorągwiami. 

Plac Zamkowy zamknięty jest 
kordonem żołnierskich mundurów. 
Matowym blaskiem świecą się heł-
my, oddzielające ciszę placu od gro 
madzących się w szerokiej per-
spektywie Krakowskiego tłumów*. 
Wolno od Zjazdu suną ostatnie 
tramwaje. 

W ulicy Świętojańskiej — cisza. 
Tylko w górze głucho łomocą czar 
ne płachty kiru. Raz pó raz w ci-
szy, tej rozlega się miarowy krok 
kompanij honorowych. 

Drzwi Katedry są zamknięte. 
Raz tylko uchyliły się, aby prze-
puścić do wnętrza ciemnej nawy, 
rozświetlonej w dalekiej głębi og-
niami świec grupę oficerów.  To ci, 
którym przypadł w udziale zasz-
czyt uczestniczenia w ostatnich 
przygotowaniach przed Mszą Ża-
łobną. 

I znów cisza zalega wrąski kury-
tarz ulicy. Gdyby nie ten łomot 
żałobnych płacht w górze — cisza 
byłaby śmiertelną. 

Minuta mija za minutą. Od stro-
ny miasta (miasto wydaje się tu 
tak dalekie) dolatuje stłumiony 
szum, jak przypływ morza... 

Minuta za minutą... Pada gęsty 
deszcz... Jest szaro, pusto, wszyst-
ko w kolorze popiołu i kiru. ̂  Tylko 
wysoko w górze z wieżyc Katedry 
spływają szerokie pasy amaran-
tu. ' 

WIEŃCE KRÓLÓW 
I PREZYDENTÓW 

I nagle w szarość tę i kir spa-
da zieleń. Z limuzyny, która bez-
szelestnie wyłania się z wrylotu 
ulicy Świętojańskiej przed głów-
ne odrzwia Katedry wynoszą 
wieniec. Zieleń — i barwy fran-
cuskie. Błękitny mundur attache 
wojskowego Francji i czerń i; złoto 
munduru francuskiej  marynarki 
wojennej... 

Odtąd — co chwila przez prawe 
uchylone drzwi Katedry wnoszo-
ne są wieńce, żałobny hołd żywe-
go kwiecia u stóp Wielkiej Trum-
ny. Idą wszystkie państwa. Ci-
cho, bezszelestnie wypływają zza 
szarugi deszczu limuzyny, na chwi 
lę przystają na zakręcie do.Kano-
nji. Płyną kwiaty, kwiaty, kwia-

ty/ jak fala.  Coraz rojniej. Obok 
kapiącego złotem munduru angiel-
skiego, surowy i prosty czeski. 
Błękit francuskich,  pióropusze ru-
muńskie. Włochy, Niemcy,' Szwe-
cja. Hiszpania, Estonja, Belgja 
Finlandja, Bułgaria... Niesposób 
wyliczyć wszystkich. Wszystkie 
państwa są tu, emblematy i go-
dła wszystkich krajów świata. Tu 
wśród tych wysokich ścian, okry-
tych patyną stuleci, u stóp wieżyc 
Katedry, wznoszącej ku niebu 
czerń szkarłat i biel. 

DOSTOJNA CISZA 
Jest ogromnie cicho. Powinien 

być gwar pawinna być wrzawa, 
od tylu ludzi, od tego potoku samo 
chodów, lejącego się nieprzerwa-
nym teraz strumieniem, A jest I 

t bardźo cicho. Z lekkim szelestem ! 
j suną pneumatyki po asfalcie,  ci- 1 

! cho otwierają się drzwiczki. Mil- ! 
I czące ukłony podniesionych do cza ! 

i pek rąk. Szumi tylko deszcz rosną-
cą nawałnicą. I jak salwy armat 
w tem nieruchomem milczeniu u-
derzają targane wichrem w gorzej 
żałobne kiry.... 

I raz po raz, od strony placu, 
miarowy szczęk prezentowanej 

broni. Komenda, krótka jak strzał. 
I grzmot karabinowych kolb o zie-
mię. 

Jest jut dziewiąta. Z Zamkowej 
wieży padło dziewięć złotych -ude-
rzeń. 

REPREZENTANCI 
PAŃSTW 

Odtąd limuzyny od placu są nie-
mal zwarte jedna z drugą w nie-
przerwany ruchomo mur. Przyby-
wają dyplomaci, delegacje, dostoj-
nicy. Czarne narzuty, czerń — 
wszystko czerń, przetykana bielą 
piómpuśzy, srebrem i złotem ak-
selbantów... Znikają w głębi Ka-
nonji, płyną ku drzwiom Katedry. 

Szeroki czerwony chodnik wy-
pływa z głównych drzwi na ulicę. 
Limuzyny przystają przed nim na 
chwilę. Oto minister Laval. Suro-
wa, jak rzeźbiona twarz marszał-
ka lorda Cavana. Oto pochylona, 
sędziwa postać marszałka Petaina. 
Marszałek Rumunii, Prezan. Prem-
jer pruski, Goering. 

Jest coś przejmującego w kro-
kach wodzów armji, kierujących 
się w mroczną nawę świątyni. Jest 
coś hiobowego w tych żałobnych 
odwiedzinach Wielkiego Wodza, 
spoczywającego tam, w górze, w 
trumnie okrytej falą  szkarłatu i 

•133- I' idą... Czy t^na de&ij óiwa 
te drzwi przyjmą wszystkich? Czy 
ogromne nawy zmieszczą tyęb 
wszystkich, którzy przynieśli tu 
od swoich narodów, ze wszyst-
kich krańców świata hołd, smutek 
i żałobę... 

POD KORONĄ ORŁÓW 
Jeśli tam, za drzwiami, na ulicy 

jest cicho — tu jest milczenie naj-
głębsze. Lekki szelest kroków po-
głębia tylko to milczenie. Właśnie 
milczenie. Cała nawa z zawieszo-
ną u stropu kopuły korona z Orłów 
Legionowych, ogromny chłód świą 
tyńi, zatopionej w półmroku — jest 
jak wnętrze olbrzymiego sarkofa-
gu. Dołem, na jego dnie, leży czerń 
ludzi. Właśnie — czerń. Niema 
złota, ni srebra, ni amarantów. 
Wszystko przykrywa i tuszuje pół 
mrok. 

Głęboko — ołtarz. We wstrząsa 
jącej wizyjnej dalekości, płomienie 
świec. Równe, nieruchome, zlodo-
waciałe ognie. 

A jeszcze wyżej, nad wszystkiem, 
nad ciemnem skamieniałem dnem, 
na skrzyżowaniu dróg światła od 
witraży, pod ogromną koroną Or-
łów — trumna Wodza. 

Na niej — sztandar Rzeczypospo 
litej. Szerokiemi. falami  spływa,, a-
marant atłasu, niżej, najniżej, w 
czerń. 1 tu gdzie amarant zlewa 
się z czernią, u stopni katafalku  — 
buława, szabla i szara maciejówka. 

Czasem, niespodziewanie, zadzwo 
ni o posadzkę czyjaś ostroga. Raz, 

zza którejś kolumny ze zbitej ciżby 
leżących na anie pochylonych głów 
— krótki szloch. Na granit upadł 
jakiś przedmiot. Przez otwarte 
drzwi zdała, jak we śnie dobiegł 
głuchy łomot karabinowych kolb. 
Takie nikłe dźwięki, takie nieważ-
kie, a jakże ogromnieją w takiem 
milczeniu.., 

* 
Widzieli tylko najbliżej stojący 

szpalerem od wejścia do katafalku, 
jak weszła Wdowa i Córki, i naj-
bliższa Rodzina. Weszli w milcze-
niu, cichym krokiem, po chodniku 
tłumiącym najlżejszy szelest. 

Stanęli u stóp katafalku. 
I zaraz potem — dziesięć przeni-

kliwych uderzeń zegara! Zaraz — 
w kilka chwil — na tle okrytego ki 
rem klęczni.ka przed ołtarzem — si-
wa głowa Prezydenta Rzeczypospo 
litej. Opodal — nadzwyczajny am 
basador Ojca świętego, ks. nuncjusz 
Marmaggi. W prezbiterjum człon-
kowie rządu, delegacje zagranicz-
ne. 

Bliżej — generał Rydz-śmigły, 
premjer Sławek, marszałkowie sej-
mu i senatu w pierwszych rzędach 
krzeseł z prawej strony. Za nimi 
podsekretarźe stanu. 

A dalej, wszędzie, nie mieszcząc 
się w ścianach świątyni, wypeł-
m*yiz? — mundury oft~ 
, % ih-. f  r r. rohnj^h >tronw 

Sygnaturka obwieszcza pocz 
nabożeństwa. Ks. Kardynał Ra-
kowski: staje przeu ołtarzem. 

MODŁY 
Milczenie rozdziera grzmot or-

ganów. Potem na ciche słowa od 
ołtarza — chór intonuje hiobowe 
„Kyrie Elejson". Kadzidlane dymy 
płyną słupami pod strop. Jeszcze 
ciemniej i ciszej jest na dnie gra-
nitowego, ogromnego sarkofagu, 
jeszcze ciemniej jest tu na dole, 
W drżących mgłach dymów rozpo 
ścierą swe srebrne skrzydła orzeł 
na • sztandarze Rzeczypospolitej. 
Na sztandarze, okrywającym Trum 
nę Wodza, płynącą tak niezmiernie 
daleko, tak niezmiernie wysoko w 
świetle witraży, w kadzidlanych 
dymach, ponad milczeniem pochy-
lonych w dole głów... 

Słowa znanych modlitw. Od-
wiecznych, niewzruszonych, zna-
nych na pamięć. Surowy, prosty 
obrządek. A jednak.... 

„Gloria", „Agnus Dei", wzniosłe 
dostojeństwo Modlitwy Pańskiej, 
korne pochylenie tysiąca głów 
przed Monstrancją — to wszystko 
spowite jest tu Wt przerażający kir. 
Spowite w żałobę niewymowną. 
W niewymownej żałobie pochylają 
się czoła oficerów,  wiernych Jego 
żołnierzy... W niewymownej ża-
łobie kamienieje ten tłum, pochy-
lony najniżej przed Trumną płyną-
cą w wieczność... 

(Dalszy  ciąg na sir. 2-ziej). 
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I upodobał Go sobie Bóg 
naznaczył stygmatem wielkości Mowa  pogrzebowa ks. biskupa polowego  Gawliny 

Słowa pożegnania padały w » sam, a żaden z narodów nie byl ze 
ciszy świątyni. Mówi ks. biskup i Ja mówię tłoczyłem nieprzyja-
Gawłina... ) c i ^ w £*ńewie swoim i podeptałem ich 

' w popędliwości swojej, albowiem d^ień Narodzie Polski w żałobie pogrążo-
ny. 

pomsty był w sercu mojem". 
Od Belwederu do katedry Św. Jana , Wykonawcą stałeś się Wodzu wyro-

idzie po raz ostatni Pierwszy Marsza-i ! i 0
ł
w sprawiedliwości Bożej za grzeęh idzie po raz ostatni Pierwszy Marsza 

lek Polski, Józef  Piłsudski, jedzie na 
odpoczynek wieczny, na adorację wie 
czna Wielki Wódz. Za trumną w nie 
utulonym żaiu idzie rodzina najbliż-
sza, idzie majestat Matki-Ojczyzny i 
miłość Matki-kościoła. Z góry Lecha 
odzywa sie dzwon św. Wojciecha, 
spiżowein sercem swojem jęczy i pła-
cze na Wawelu Zygmunt a razem z 
nim rozdzwoniły sie i rozegrały żało-
sna melodią dzwony we wszystkich 
świątyniach Polski. Grają na Polskę 
całą — Requiem. 

„Aż do śmierci po sprawiedliwość". 
Tem hasłem przewodniem kierował 
się Józef  Piłsudski w całem życiu swo 
lem. 

Odkąd poraź pierwszy zetknął się z 
najeźdźcą szlachetna dusza Jego rwa-
ła się do czynnej pracy i ramię prę-
żyło się do walki o sprawiedliwość. 
Aż do śmierci walczył o sprawiedli-
wość. 

Przemówił tu Boży duch do duszy 
młodzieńczej, która szlachetna j pra-
wa odezwała sie radośnie do Boga Nai 
wyższego: walczyć będę aż do śmier-
ci. 

I wyciągnęła sie nad nim ręka Bo-
ska i upodobał Go Sobie Pan Bóg i na 
znaczył czoło Jego stygmatem wiel-
kości i kazał Mu spełnić posłannictwo 
w Narodzie naszym. 

I wierzył Józef  Piłsudski w posłan-
nictwo swoje, wierzył w sprawiedli-
wość Boża. Wiedział, że naród nie ma 
duszy indywidualnej któraby na wzór 
Indywidualnej duszy ludzkiej mogła 
być wynagrodzona czy ukarana przez 
Boga, Sędziego w wieczności. 

Wiedział, że sprawiedliwość Boża, 
tiagrody j kary za zalety i grzechy każ 
dego narodu dokonać się musi już w 
doczesności. To też przekonanie o 
wskrzeszeniu Polski było postulatem 
Togo wobec sprawiedliwości Bożej> 

Wiedział, krzywda najukochań-
< rząd*ona Ojczyźnie byfa  *bro 

iU? pomaia do nieba wołają* ; i Ę& 

b 

i krzywdę rozbiorów Polski. Wyma-
załeś bluźnlerstwo zaborców, co ojco-
wiznę naszą w Imię Trójcy Przenajświę 
tszej rozerwać i nazawsze do grobu 
położyć pragnęli. Wykonawcą stałeś 
się, Marszałku, wyroków sprawiedli-
wości Bożej. Za tyle łez wylanych, 
za tyle rodzin zniszczonych, za prześlą 
dowania wiary świętej, za kościół zgne 
biony, za tę falę  wygnańców, co wśród 
cierpień na Syberję szła, za ciche jęki 
1 głosy rozpaczy, co wśród brzęku kaj-
dan do Boga wołały. 

Przez Ciebie nad barbarzyństwem 
zatryumfowała  kultura chrześcijańska. 
Przed Tobą kornym hołdzie czoło 
chyli Europa, dzięki Ci składa Matka-
Kościół przez Ciebie wyswobodzo-
na. 

Co mieczem wywalczył i zdobył, 
gruntuje i wzmacnia Marszałek w pra 
cy pokojowej, będąc, według słów pi-
sma Św., Wodzeni na drodze obojego 
czasu. Polskę pragnie widzieć wielką, 
prawą, mocarną. Pod Jego wodzą 
kształtowały się nąsze granice i nasz 
ustrój państwowy, w Jego ręku spo-
czywały w ostatniem dziewięcioleciu, 
istotnie i uiepodzieinie rządy kralem. 

Orgauizując przyszłość Polski, bie-
rze na siebie cały ciężar duia i spie-
kotę jego. Nieraz przeżywa chwile go 
ryczy i męki, lecz niesie ją w świado 
mości, że utrapienie, to pokarm, którym 
się żywią wybrani. 

1 jak dawniej organizował czyn zbrój 
ny, tak w ostatnich latach organizuje 
pokój. Jako najwierniejszy pierworod-
ny syn Ojczyzny Matki, bierze matkę 
za ręce, wprowadza Ją do własnego 
domu, rozpala ognisko domowe, uczy 
członków rodziny polskiej posłuszeń-
stwa wobec matki, ustala dla nich zasa 
dniczy porządek życia państwowego. 

W ofiarne]  pracy odsuwa od siebie 
wszelką radość życia i spala się w służ 
bie dla Tej, która była marzeniem i u-
kochaniam serca Jego, dla lej , którą 
wypieścił w tęsknocie lat swoich mło-
tizlefc*ye)tf  dfa  Której żyt i praco-ał 
JV  truu*ie  wófeiaym  l  zaparciu się „wo 

wieku Jft&lego,  dla Tej, laóra wi 

podnosi się jeszcze wzwyż na ęhwi Ude, pomorskie, kresowe witane 
lę ku stropom świątyni, k m bu, | ^ łzą serdecznego spojrzenia, 
jakby to było Podniesieni Naj-' r > , . . . . . 
świętszej Relikwii Narodu. Ostro *.- 1 0 dywizjach piechoty masze-
nie, z bolesną troską o każd i nię ' K ^ a P

A v ł
 l r z y kompanje._ Na 

cie trumny opuszczają ją na ramio- ™ H TK * 
na i składają na noszach. 

Gen. Zamorski bierze potL; zkę 

czele dowódca generał Kruszew-
ski. 

Zdaleka już widać białe czapki, na której spoczywa mąck ów ;a| getry i granatowe mundury ma 
Komendanta, buława Marszałku 
szabla Żołnierza. 

RZĄD DŹWIGA NOSZE 
Nosze z trumną podejmują Czarn-

kowie rządu. Niosą ją ku wy 
Za nimi orszak dostojnych żałob-

ników : Marszałkowa Piłsi dska 
wsparta o ramiona generałów śmi-
głego i Sosnkowskiego, na}b;;,sza 
rodzina, Prezydent Rzeczy pośp; u-
tej, dostojnicy państwa, 

To była Polska... 
A teraz świat cały, reprezeutr-

wany przez najwybitniejsze posi l-
cie. 

Roz jęczały się dzwony, dz\ on 
prastarej katedry. 

TRUMNA PRZED 
ŚWIĄTYNIĄ 

Trumna wyniesiona już ze iw 
tyui spoczęła na lawecie armatnie5, 
której, koła głośnym łoskotem roi-
darły przed chwilą żałobną cmę u-
liczki Świętojańskiej. Orŝ /ik n: ;> 
bliższych czeka — oficerowi  s • no 
cowują trumnę. Z kościoła v who-
dzi czarna fala  żałobnie ubrań i; o 
tłumu. 

A wzdłuż chodników stoją * • 
mieniałe w bolesnem oczek - t u 
zwarte szpalery oficerskie.  u 
murami — białe komże duc 
stwa. Rusz^ ono na czoło Ją 

rynarki. Oficerowie  w mundu 
rach polowych. Piechota morska 
maszeruje z karabinami. 

Po marynarzach wszystkie 
szkoły podchorążych, piechoty, 
inżynierii, lotnictwa itd. Żandar-
meria, Wyłaniają się z Nowego 
Z azdu delegacje wszystkich dy-
wizyj kawaleryj. 

Na czele kawalerii gen. dr. Bole-
:tw Wieniawa Długoszowski. Tak 

• •w przepasany żałobną szarfą.  Na 
a ach ma długie, niemal po łokcie, 

kćrzane rękawice. Za nim orkie* 
stra szwoleżerów. Barwa ułańska 

I «k zwykle radosna — spięta czar-
niemi kokardami. Warszawska dy-

ga. Pułki: 1 szwoleżerów, 5, 7, 
II i ułanów. 
i Dalej barwią się otokami i sztan-
darami ulani wileńscy, krakowscy, 

i wowscy, poznańscy i pomorscy. 
: Qodz. 11.45. Już od strony Kate~ 
<Jry wyłania się orszak żałobny. 

IDZIE ORSZAK 
PRZEZ MIASTO 

Kondukt otwiera spieszony szwa 
roń 1 pułku szwoleżerów z małą 

o kiestrą, Poprzedzają oni konia 
• >rzchowego Marszałka, pokryte 

go żałobnym czaprakiem. Delega-
cja legionistów i peowiaków niesie 

t dziewcząt, uczenic pensji, — ko-
! leżanki córek Marszałka. Potem 
j delegacje polonji zagranicznej z 
i Niemiec, Ameryki, Austrii, Cze-
chosłowacji, Litwy, Łotwy, Ru-
munji, Francji, Belgjj, Holandii — 
z całego świata. Delegacje wszy-
stkich województw. 

Barwna grupa ludu wieśniacze-
go kończy kondukt. 

LUD WARSZAWSKI 
Dwa silne kordony odgraniczaj 

ją publiczność od tej części kon«" 
duktu. Za kordonem ogromne mo-» 
rze głów, które płynie i płynie 4 
wszystkich ulic. 

Liczba jaka? Niezmierzona, ni3 
dająca się obliczyć. 

Tłum płacze serdecznym szło*, 
chem. * 

Ostatnia defilada 
na polu Mokotowskiem 

dwoma szpalerami z ksTą¥ęta'' - toryczue sztandary. Następuje 
ścioła na czele mymi,  niezliczony korowód 

Na trumnę spada sztand Rze- i }
 [ ń c 6 ^ z wieńcem Pana Prezy-

czypospolitej, Na sztandar? bu-! denta Rzeczypospolitej na czele, 

iv \uah Mżący d« wymacała ie! m*Kiego, dla Te], Uórsj wi 
odr.i jest czynem sprawiedliwym a 5 i a j fawsze  promienno jak słonce, czy 

« i ^ueui BJM tłv» *yuii\vy ni 
zraierzającym do rest^tuc.H dziejowej. 

I z tego przekonania wyrasta w du 

sią jak światłość niezem nieskalana. 
O wielki śnie! Wielki śnie Narodu 

M  its" mi /.titwiiauiu w yiitsiił yy uu . , , . nmuuu 
szy przyszłego Wodza Narodu ta wiel *L o z e ł i e Piłsudski, Pierwszy 
ka pewność moralna, ta wiara w blo i \ a r s z a [ k u Polski! Na skroniach Two-
ka pewność moralna, ta wiara w bło 
gosławieristwo walki orężnej, wiara 
w powodzenie miecza polskiego. 

Zaprawdę mqż ten waleczny był od 
młodości swojej. Wilno, Ciiarków, Sy-
berja, Łódź, X-ty pawilon Cytadeli, 
Londyn — oto etapy marszu bojowni 

ich spoczęła więcej, niż korona. Pan 
Zastępów wycisnął niezatarta pieczęć 
wybrańców swoich na duchu Twoim 
nieśmiertelnym, a naród wznosi Ci 
pomnik w własnem sercu swojem. 

zmęczona głowę swoja w tej trurn-
ka, co bronić posTaiiowlF duszy' pol- j Rotnienne6 serce j S ^ ^ T t t 
skiej przed upodleniem ugody z na- j przestało. Dzieło Twoje j 
iezdzcq. Wydzwignać pragnął arkę czynach naszych żyć 
Ojczyzny z pohanbieiua. I ci, co z mm „ie. Dziś, kiedy Twej spiżoweJ oosE-
byl, ponieśli Ja po szlakach, wiodą- ci zabrakło u wrzecion Pol<VI kildv 
cych ku szubienicy... j nie będziemy się mogli do Ciebie zwró 

A gdy na zegarze dziejowym wiel-f0'!0  PO odpowiedź na dręczące pyta-
kie zaczęły wybijać godziny, gdy i a k skła^ać tkaninę dziejów dziś 
wszechwładna ręka Boska podniosła1 i . r o a : f  wskazywać nam beda słowa 
się. aby zamknąć ostatni tom dziejów j : w o j e ' t

z e
t Pojska musi być jednością, . .. ze swoboda, leżeli ma O ó oSl̂w świata i położyć go ad acta, wiedział 

Józei Piłsudski, że miara sprawiedliwo 
ści dla Polski, dopełni się do ostatecz 
ności. Wiedział jednak, że Bóg niero-
bom nie pomaga. 

I jasnowidz, c 0 ostryni wzrokiem 
dojrzał przyszłość, stał się Bożym żoł 
nierzem. Gotuje broń dla bezimiennej 
armji bojowników, dla armii narodo-
wej. Nie dla sławy idzte w bój. .Jej z a 
danie to zniweczyć przemoc człpwieka 
nad człowiekiem i spod męki ciała wy 
dobywać ducha ludzkości, posiać 
wśród ludzi miłość i prawo do szczę-
ścia. Zbiera około siebię obywateli, u-
ważających godność Narodu za swe 
własne dobro, gotowy by dźwignąć z 
pohańbienia arkę Ojczyzny. 

Czyn żołnierski przywróci godność 
Polsce — napisał na swoim sztandarze 
i w sercach tych, co przy nim stanęli. 
A porwał za soba garstkę szaleńców, 
Janów bez ziemi, żołnierzy bez OJczy 
zny. „Niech wszyscy wytężą słuch, od 
krakowskiego gościńca, czy tętentu 
nie posłyszą4'. 

Ta szara wydziedziczona gromada, 
wpatrzona w kochane marsowe obli-
cze Komendanta, szła za Nim. I rozu-
miała, że ta droga ciężka, wyboista, 
pełna kamieni i błota, kręta, jakże je-
szcze daleko, prowadzi do zwycięstwa. 

A gdy padł rozkaz Wodza, by nie 
splamić obca przysięga honoru żołnie 
rza polskiego, wychylili do dna kielich 
goryczy. I ku fortecy  magdeburskiej 
słali zapewnienia, że na zew Wodza 
wyjdą w podziemiach ukryci. I pękły 
niewoli okowy! Otworzyły się bramy 
więzienia. Józef  Piłsudski wrócił! Wi-
tano Wodza, któremu cały Naród po-
wierzy! swój los. 

Rok 1920. Losy zachodu się ważą. 
Upiorna chwila, po której świadek, Pa 
pież Pius X!, powiedział, że anioł cie-
mności bój gigantyczny toczył z anio 
lem jasności. Cała Polska stanęła na 
przeciw wrogowi a Wodzeni jej Jó-
zei Piłsudski. 

Niech biskupowi żołnierzowi wolno 
będzie użyć słów wizji wojennej Jere 
mjasza proroka: „Widziałem Go, któ-
ry tłoczy prasę wina z zapalczywościg. 
On postępujący z wielkości mocy swo 
lej w szatach zbroczonych w krwi. 
C*»mui jest czerwone odzienie Twoje 
i szaty Twoje, jako tego, który wino 
tłoczy w prasie? Prasę tłoczyłem ja 

że swoboda, leżeli ma dać siłę jedno-
czyć musi, łączyć. 

Ciężar olbrzymi, jaki dźwigałeś na 
sobie. Marszałku, dalej już tylko na 
barkach całego narodu może być nie-
siony. 

Na Twoje prochy i popioły, na du-
cha Twego, znaczonego stygmatem 
wielkości, ślubujemy, że miłować bę-
dziemy, jako Ty miłowałeś Polskę, OJ 
czyznę nasza! Tak nam dopomóż Bóg! 
Będziemy jej służyli, jako Ty służyłeś 
w trudach, poświęceniu i samozapar-
ciu! Tak nar.i dopomóż Bóg! 

Będziemy żywymi kamieniami budo 
wama państwa, a cementem miłość po 
spoina i miłość Ojczyzny. Tak nam do 
pomóż Bóg. Marszałku Polski. Duszę 
iwOją nieśmiertelna, niechaj chorąży 
Boty, Sw. Michał zaniesie przed tron 
Najwyższego Pana sił zbrojnych, a 
Bog niech światłością swoja wiekuista 
i pokojem bez granic wynagrodzi Ci 
za wszystko, cokolwiek dobregoś uczy 
nlł i cokolwiek przecierpiałeś ztogo, 
coś tu na ziemi uczynił na Jego chwa-
łę i dla dobra Narodu naszego. Amen. 

Drgnął długi szereg oficerów  na 
szkarłatnych poduszkach trzyma-
jących Jego ordery. Ramiona in-
nych podnoszą wieńce. W naj-
głębszem milczeniu kierują się ku 
wyjściu. Zaraz — jeszcze kilka, 
kilkanaście minut — zakończy się 
żałobny obrzęd. 

Stało się jaśniej nagrle. Snop ła-
godnego, przyćmionego kirem świa 
tła, spływa na purpurę katafalku. 
Kardynał Kakowski w otoczeniu bi 
skupów i w asyście kleru zbliża się 
do trumny, aby odprawić ostatnie 
egzekwje. Z czterech stron skrapia 
trumnę święconą wodą. 

Requiem aeternam... 
Do Dostojnej Wdowy zbliżają się 

generalny inspektor armji Rydz-
Smigły i gen. Sosnkowski. 

Jest mężna w swem przeogrom-
nem nieszczęściu. 

ZDJĘCIE TRUMNY 
Wspięli się na stopnie katafalku 

oficerowie  po pięciu z każdej 
strony i wyciągnęli ramiona po 
Ciało Wodza, Dźwigają trumnę, że 

ława, szabla i maciejówka, 
Orszak rusza. 
W O J S K O NABCI^ > 1 
A tymczasem, ęrdy w l 

mv.,!v uroczyste modły, n; 
fy  wojska, biorące udział 
szaku żałobnym. 

Obraz ten od wczesnego rana 
przedstawiał się tak: 

Trasa, przez którą prze^ziu 
kondukt żałobny, już od we 
go rana obstawiona jest koi. , : 
rni wojska i organizacyj ^ .)lico-
wych. 

Plac Zamkowy zupełnie 
Długim wężem wije się tylk<, 
szpaler wojska, lśniąc obu; KOJU;•• 
mi bagnetami. Między szpaler itr 
mkną w stronę katedry liczne sa-
mochody urzędowe i dypkm -
tyczne. Chodniki pełne ludzi, 

Wśród szarych szeregóv 
kanców stolicy — barwne stroię 
ludowych delegacyj. Przyh 5 • 
one niezwykle licznie, aby w • > 
udział w' ostatniej podróży R 
szafka  przez ulice Warszaw 

SŁOMCE WZESZŁO 
NA POGRZEB 

Wszystkie latarnie pokn u -
rem. Słońce wychodzi z za Ĉ MUI' 
Jezdnia schnie szybko. W strem 
katedry ciągną szeregi sióstr zii 
konnych w białych kornetach 

Ulica sucha. Poprzez pi ty i 
szlak jezdni przelatują raz PU az 
samochody i motocykle władz o 
rządkowych 

ńce od Rządu, Sejmu, Senatu. 
;( <mnny  Wieniec z kłosów od 

Przosz/o 10f)  wieńców od re~ 
i • zent-cyj zc^ranuznych. : Idzie 

em poczet oficerów  z oide arni 

Prosty Jrewnlrfhy  krzfż  przo-
duje trumnie. 

Orszak zakonnic z białemi skrzy-
pami kornetów na głowach. Dwa 

> Higie szpalery zakonników i du-
chowieństwa w białych komżach, 

! • idukt prowadzi ks. biskup Qa~ 
w! na w asyście biskupów ualla i 
.̂ziagowskiego. 

.systa oficerów  wszystkich ro-
jów broni z dobytemi szabla-

ni, postępuję dwuszeregiem wraz 
lawetą, 

« Tuż za trumną — Pani Marszał-
kowa, wsparta na ramieniu gen. : dza Śmigłego. Gen. Sosnkow-

1 k prowadzi córki. Otacza Ich 
! oliższa rodzina. 

SYMBOL BÓLU 
'an Prezydent, przepasany wTstę 
Orła Białego, idzie sam. Jest 
ŷm symbolem bólu całego na-

Adjutanci postępują o kilka 
ków za nim. Następnie sze?o-

i : domów Pana Prezydenta, dr. 
ieżawski i pfk.  Głogowski, oraz 

ef  protokółu dyplomatycznego. 
ŻAŁOBA ŚWIATA 

a tym orszakiem — przedstawi-
' e Głów państw obcych. Premjer 
pruski Goring, marszałek Francji Pe 

iii:, marszałek Rumunji Prezan, 
Godz. 10,40. Z Nowego Zjazd s z a

T
ł e k P Q £ w y I o r d C a v a n > 

w stronę Krakowskiego Przed '" t e r L a v a L Towarzyszy im świta, 
mieścia zaczyna wyłaniać k cz Idą dalej dostojnicy, reprezentują 
»0 pochodu. f  Idzie wojsko Znóv wszystkie niemal państwa śwfa-
gdzieś zdaleka słychać dojmu 
cy warkot bębnów. Na czele g 
nerał Orlicz Dreszer prgepa^ 
żałobną wstęgą. 

W O J S K O M A S Z E R U J E 

Czarne fraki,  złotem szamero-
ie uniformy,  barwne mundury 
skoŵ e. 
RZĄD I DOSTOJNICY 

u , , f  t V kilkumetrowej przerwie poste-
Bębny doboszow pokryte ki-, uije szef  rządu Rzeczypospolitej 

rem. i o tłumi dźwięk i nadaj^Ui ,v l l j c r Walery Sławek. Za nim 
cny, ponury ton. Orkiestra idzie 
opuszczonemi instrumentami. i 
poczty sztandarowe, Po sztand 
rach każdej dywizji — kompan^ 
honorowe z bagnetami nr. broni, 
w szyku ósemkowym. Za czwartą 
dywizją — kompanja rurtiui kr. 
Oficerowie  w granatowych im» 
durach, złotych pasach, cza ;ch 
wysokich czapach z białemi ic i-
mi. Takie same czapy z czaplen 
piórami mają żołnierze w pluto 
nach. Idą powolnym, t. zw. fran-
cuskim krokiem wojskowym. 

Na czele każdej dywizji i .Izie nie 
szo dowódca dywizji. Za nim > 
wódcy pułków. Szpalery wojsl-
prezentują broń. Ludność schodni* 
ków odczytuje na chorągwi h 
pułkowych nazwy wielkich b; ow, 
w których pułki te krwaw iy pod 
wodzą Marszałka. 
. DywUlS . górskie! - 5vielkopol-

tarszałkowie Sejmu i Senatu, na-
s ypnie czterej byli premjerzy — 
ar. Kazimierz Bartel, płk. Aleksan 
der Prystor, dr. Janusz Jędrzeje-
vi z i prof.  Leon Kozłowski. Potem 
H d, podsekretarze stanu. Prezy-
dent miasta Warszawy, min. Sta-1 

'iski. Generalicja polska, Kor-' 
dypŁoniatyczny, duchowien-

o wszystkich wyznań, zakon Ka 
w crów Maltańskich, senaty akade 
ikkie, wielka grupa Sejmu i Se-

la tu. 
. dalej weterani wojen o nie-

podległość, inwalidzi wojenni, o-
ficerowie  Sztabu Głównego, Gł. 
rispektoratu Sił Zbrojnych, M. S. 
k, ojskowych. Rzuca się w oczy 
ciemna grupa oficerów  Morza Pol 
skiego. 

KOLEŻANKI SIEROT 
Idzie dalej wzruszająca grupka 

Już przed godziną 7 rano Pole 
Mokotowskie zaczęło napełniać się 
ciągnącemi ze wszystkich stron 
tłumami. 

O godzinie siódmej ukazały się 
karetki Pogotowia, uruchomione-
go przez Komendę Garnizonu i u-
stawiają się w poszczególnych pun 
ktach olbrzymiego placu. 

Od strony ul. Wiśniowej idą bez 
przerwy szkoły, organizacje, zwią-
zki, stowarzyszenia, ze sztandara-
mi. 

Obok kopca, na którym Wódz 
po raz ostatni odbierał defiladę, 
na świeżo dobudowanym torze 
kolei, stoi długi ośmnastometro-
wy wagon pulmanowski odkryty. 
Na nim stoi laweta ozdobiona 
wstęgami Virtuti Militari. Ściany 
podwozia okryte kirem. Na czel-
ni migocą błękitem wstęgi Virtuti 
Militari. 

Podobna laweta, otoczona wień 
cami, stoi na kopcu. 

O godzinie dziesiątej plac już 
jest szczelnie napełniony morzem 
głów. Trybuny, oprócz przezna-
czonych dla Rządu i Dyplomacji, 
prawie całkowicie zajęte. 

Porządek utrzymują kordony po-
licji i żandarmerii. 

Nastrój jest niezwykle podnio-
sły. Wśród zgromadzonych tłu-
'nów słychać szroehy z tnr tłu-, 
niotłe i 

Godzina H-a, Widać li. i-ybu-1 

ny i opla nie zdołają pomieścić | 
wszyttkicli, eo w dalszym ciągu | 
napływają do miejsca, gdzie odbę-1 

dzie się ostatnia defilada  przed 
Wielkim Wodzem. 

Godzina 1-sza. Tłumy, zalega-
jące pole Mokotowskie, z niecier-
pliwością oczekują chwili, kiedy u-
każe się czoło pochodu pogrzebo-
wego. 

Napięcie uwagi, skierowane] w 
stronę, od której uroczysty pochód 
ma się zbliżyć, wzrasta. Wzrasta 
również nerwowe podniecenie, 
które powoduje tu i ówdzie za-
słabnięcia i omdlenia. Ale patrole 
pogotowia sanitarnego, przemierza-
jące pole, spieszą natychmiast z 
uomocą. Patroli tych jest dwa-
dzieścia, a punktów sanitarnych 
dziewięć. 

* 
Pole Mokotowskie ma wygląd 

fantastyczny.  Niewidziana do-
tychczas ilość sztandarów stwarza 
widok nadzwyczajny. 
Zarządzenia porządkowe, bezpie-
czeństwa i wszelkiego rodzaju po-
mocy są bez zarzutu. 

Prócz żandarmerji, policji i stra-
ży ogniowej, dzielnie i sprawnie 
spisują się harcerki i harcerze. 

W jednym z punktów poją funk-
cjonuje poczta i telegraf,  obsługując 
prasę krajową i zagraniczną, repre-
zentowaną przez dwustu dziennika 
rzy. 

Zainstalowały się również trzy 
stacje radjowe nadawcze: polską, 
francuska  i niemiecka, transmitując 
przebieg rewji i związanych z tem 
uroczystości. 

* 
Oddziały wojskowe są już na 

placu defilady.  Ustawiły się wzdłuż 
hangaru głównego do marszu. Ło-
pocze na wietrze kilkadziesiąt 
sztandarów pułkowych, piechoty i 
kawalerii. Przybył marszałek Frań 
cji Petain, przepasany szarfą  orde-
ru Orła Białego, przybył marsza-
ek Angiji lord Cąvan, a później ks. 

kardynał Kakowski. 
Na prawo od hangaru gościnne-

go widać stojącą kompanję pie-
choty rumuńskiej. 

Już zbliża się także do trybun 
laweta z trumną Marszałka. Spie-
szony szwadron szwoleżerów pro-
wadzący okrytego krepą konia 
staje na lewro od trybuny-

Specjalna trybunę objęli kawa-
lerowie orderu Virtuti Militari 

Pod kopiec, na którym stanie tru 
mna Marszałka, zbliżają się ofice-
rowie, niosący odznaczenia. 
1 U stóp kopca coraz więcej skła-
dają wieńców. Rośnie ten nasyp 
niby kurhan żałobny. 

Już widać wśród zbitego tłumu 
drogę, którą przybędzie trumna 
Marszałka. Za chwilę będzie, za 
moment wypłynie na swe honoro-
we miejsce, 

Już widać trumnę pokrytą sztandS 
rem narodowym. Ogromny tłumi 
zebrany na lotnisku pada na kola* 
na. Ogromny las sztandarów po* 
chylą się w kornym hołdzie. 

Laweta z trumną jest już przed 
kopcem. Oficerowie  zdejmują z nie| 
sztandar o barwach państwowych* 
dźwigają trumnę na kopiec, > 

Wodzu, patrz, rusza Twoja Ar« 
mja!, < j 

* * 
Zaczyna się defilada  wojska. Na* 

przedzie maszeruje gen. Rydz* 
Śmigły, za nim inspektorowie ar«« 
mji z gen, Sosnkowskim. Na pra-
wem skrzydle pierwszei czwórki 
generalskie] gen. broni Żeligowski* 
Gen, Śmigły prezentuje broń. i 

Generałowie minęli trumnę. I 
Maszeruje wojsko. Na czele fa* 

spektor armji gen. Gustaw Orltez* 
Dreszer salutuje trumnę trzykro* 
tnie, tuż za nim maszeruje orkie-
stra reprezentacyjna. Głucho biją1 

bębny. Zbliża się do trumny dowód 
ca 1 dywizji Leg. gen. Skwarczew* 
ski, za nim dowódcy trzech pułkówl 
tej dywizji. Sztandary dywizji, od-
znaczone krzyżem Virtuti Militari, 
pochylają się przed lawetą. 

Kroczą dalej oddziały dywizj! 
9 siedleckiej, 14 wielkopolskiej i po* 
..natfskie  , 15 wileńskiej, za którenu 
nrna^rafe  uluton ppt wo k̂ ru 
m?iiV • ^oaiiyia.iąe nnie 
sztandai pułkowy przed ;rumną. 
swem-Szefa,  Nąstępuj* 2 dVw. ; ^ 
gjonowa. 

Zdała zerwały się do lotu dwtó 
eskadry samolotów, wyszykowa-
ne w klucz. 

Przechodzą poczty chorągwianeS 
1 2 13 dyw. Leg., których pułki 
wywodzą się z 6 pułku Leg. w cza* 
sie wojny światowej. Zbliża się po 
czet sztandarów dywizji 4-ej, to-
ruńskiej, za nią 5 dyw. lwowska, 
potem chylą się sztandary trzech! 
pułków dyw. krakowskiej. 

Idą poczty chorągwiane 7 dywi-
zji z Częstochowy, potem 8 dywi-
zji, za nią dywizji 10 i U stanisła-
wowsJcteJ, potem kolejno: dywizja; 
n l Tarnopola, 13 z Równego, 

18-©}, 16-ej z Grudziądza, 17 z Gnie 
zna, 20 z Baranowicz, 21 dyw gór-i 
sklej, 22 przemyskiej, 23, 24, 25 ka-
iwm 26 skierniewickiej, 27  ko-
welskiej, 28 warszawskiej, 29 gro-
dzieńskiej i 30 kobryńskiej. 

Maszeruje teraz kompanja żoł-
nierzy KOP, a za nią marynarze. 

^a kompanią saperów i oddzia-
łami technicznemi maszerują od-
działy lotnictwa. 

Przesuwają się teraz przed tru-k a 7 a I e r j i z e sztandara, 
nu. Jedna za drugą przepływają dy-
wizje kawaleryjskie. Na lancach' 
ułańskich, zamiast chorągiew^ 
mafe  czanne wstęgi. 

Mija iuź trumnę kawaleria. 
Nadciągają groźne szeregi arty-

lem. Zdaleka. spośród sztandarów, 
wkuwają sie coraz nowe baterje 
% ! t ^ o c h ó d t e » zamyka arty e ą ciężka i najcięższa. 

w tej Chwili gen. Orlicz Dreszef 
PO becfaal  konno przed k a i S 
3'krotfjie  zasalutował, Milczenie 
zalega ogromne pole MokotS/e! 

Zą chwilę odbędzie siQ pr^n e, 
siwe truinny na rampę k S i Ł 

J ^ y FW Hymn Narodo-wy. Jednocześnie słychać wystrza 
Wśród huku dział znoszą gen* 

rafo  wie trmńnę. Już 2naiduie 
kilkanaście metrów od Ł C J 
kolejowej. Jeszcze kilka 2 1 
znajdzie się w wagonie, aby wyrut 
szyc w ostatnią ziemską podróż 

Generałowie wnieśli uftumma 
ją na lawecie armaty polowej Na 
t umnłe - jak poprzednio 
bla, marszałkowska buława i czan-
ka Generałowie oddają o & S e < 
salutowania Pferwszemf  M ° £ £ g 

Orkiestra gra Pierwszą Brygadę. 

O zmroku lokomotywa 
zwolna m do Krakowa, ruszał 
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Przedstawiciele  armij 

całego 
za trumną Wielkiego 

świata 
Żałobne posiedzenie stołecznej Rady Miejskiej 

Drugi mil jon 
na budowę  pomnika  Marszałka 

Wodza Najznakomitsi: i najdzielniejsi 
•fcołrrierzc  świata kroczą dzisiaj 
Jw pochodzie żałobnym. Naj-
świetniejsze swe nazwiska, opro 
Jmienione aureolą sławy, skiero-
wały* państwa do Polski, by zło-
fcyły  hołd Józefowi  Piłsudskie-
mu. Najdumniejsze szpady po-
jchylą się przed Zwycięskim Wo 
Idzem Polski: 

Znamy te nazwiska z czasów, 

J Dziś ei bohaterzy wojny swia 
towej, dowódcy armij walczą-
cych, stali się w swych naro-
dach i państwach niemal symbo-
lipznemi postaciami, otoczonemi 
najwyższą czcią. 

I dziś wszyscy pochylają swe 
szpady, gdy stają u trumny Wo-
dza Polski i złoża Mu ostatni sa-
lut... 

Chluba wojsk Francji, marsza 
jgdy losy państw europejskich u- łek Petain — i otoczony pow-
fcależnione  były od genjusza ich szeehriem w Wielkiej Brytanji 
(wodzów naczelnych, od których umiłowaniem, marszałek Earl of 
feależne  było zwycięstwo lub j Cavan — i bohater narodowy lu 
klęska... Idu rumuńskiego, marszałek Pre 

Szczyty Karpat w ogniu 
Łańcuch żałobnych stosów 

ska, Babiej Góry, Wielkiego Lubo-
nia. Na kilku szczytach Tatr pol-
skich, na szeregu szczytów Biesz-

J  Na zarządzenie głównego zarzą-
d u Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego w sobotę wzdłuż łań-
.(cucha Karpat od Cieszyna po ] czadów, Gorganów, na wzniesie-
Czarnohorę zapłoną o godz. 8-ej 
{wiecz. ognie żałobne. 

Zapłoną stosy na szczycie Stoż-
ka, Równicy, Baraniej Góry, Pil-

niach, otaczających Dolinę Prutu, 
Czarnohorze, wreszcie na Howerli 
i Popje Iwanie. 

Szlak Marszałka Piłsudskiego 
Odezwa Ligi Drogowej 

z Z Krakowa, bohaterstwem zna-
fcząc  każdą piędź rodzimej ziemi, 
przez Miechów, Jędrzejów i Kiel-
ce, przed laty wyruszył Komen-
dant po Wolność Ojczyzny. 

Zwycięski Marszałek z Warsza-
wy na Wawel powraca na wiecz-
Uy spoczynek. 

Serce swe, potężnie dla Polski 
bijące, Wilnu przekazał w synow-
skiej miłości. 

W trosce palącej o Państwra po-
ftęgę,  rzucił słowa prorocze i jak 
Łasło brzmiące: 

— „Idą czasy, znamieniem któ-
rych będzie wyścig pracy, jak 
przedtem był wyścig żelaza, jak 
przedtem był wyścig krwi", 
i Wiek pracy przed nami! 

Budowniczemu Polski hołd naj-
wyższy oddajmy. 

Otoczmy miłosną opieką histo-
%*yczią drogę: Kraków — Kielce--

Warszawa ~~ Wilno — SZLAK 
MARSZAŁKA PiLSUDSKIEGO -
albowiem droga dla Wodza — 
jtfiecznie  żywy to pomnik. 

Liga Drogowa. 

Wczoraj wieczorem w minister-
stwie komunikacji pod przewodnictwem 
wiceministra A. Bobkowskiego, jako 
prezesa Rady Ligi Drogowej w obec-
ności p. ministra komunikacji, inż. M. 
Butkiewicza i wiceministra J. Piasec-
kiego, odbyło, się posiedzenie celem 
uczczenia pamięci Marszałka Piłsud-
skiego. 

Po symbolicznej minucie ciszy p. wi-
cemin. Bobkowski odczytał odezwę Li-
gi Drogowej, głoszącą m. in.: 

— Z Krakowa, bohaterstwem zna-
cząc każdą piędź ziemi, przez Mie-
chów, Jędrzejów i Kielce przed laty 
wyruszy! Komendant po wolność Oj-
czyzny. Budowniczemu Polski hołd 
głęboki oddajmy! Otoczmy miłosną o-
pieką historyczną drogę: Kraków — 
Kielce — Warszawa — Wilno, albo-
wiem droga Wodza wiecznie żywy to 
pomnik. 

Następnie p. wicemin. Bobkowski 
zwrócił się w imieniu Ligi do p. mini-
stra Butkiewicza o nadanie drodze tej 
naźwy urzędowej: „Szlak Marszałka 
Piłsudskiego", co p. minister aprobo-
wał, ' 

zan — i tylu, tylu innych. A w ich 
otoczeniu znajdować się będzie 
świetny poczet oficerski,  najpo-
ważniejsi przedstawiciele wojsk, 
najpopularniejsze w swych pań-
stwach i u swych narodów po-
staci. 

Do trumny Józefa  Piłsudskie-
go pośpieszyli najznakomitsi woj 
skowi świata nietylko po to, by 
spełnić obowiązek rycerski. 

Stają przed tą trumną również 
by uczcić jednego z najwięk-
szych wodzów świata. Był bo 
wiem Józef  Piłsudski nietylko 
wielkiem sercem, nietylko wiel-
kim charakterem, nietylko wiel 
kim przywódcą narodu — ale i 
wielkim, genjalnym Wodzem, je 
dnym z nielicznej plejady genju-
szów militarnych. Tkwiła w nim 
ta tajemnicza, nie dająca się u-
jąć w formuły  siła intuicji i siła 
decyzji, która zapewnia zwy-
cięstwo. I była ta jasność my-
śli i ten dar przewidywania, któ 
re wojskom torują drogę do zwy-
cięstw. 

I dlatego dziś, gdy odb3rwa o-
statnią wędrówkę ziemską, by 
zamieszkać wespół ze Stefanem 
Batorym, Janem Sobieskim — 
pochylają się przed Nim najdum 
niejsze szpady świata. 

Stanisław Wyspiański 

Sala posiedzeń warszawskie! Ra-
dy Miejskiej jest zmieniona do nie-
poznania. Pod białemi ścianami, tuż 
pod arkadami wyrasta las koloro-
wych sztandarów, spowitych \V kir 
żałobny. 

Są to poczty wszystkich cechów 
i wszystkich stowarzyszeń. 

Ponad głowami zebranych, na do-
le i jeszcze wyżej ponad zapełnio-
nemi galerjami i dokoła nich snują 
się pasma dekoracji żałobnej. 
Wszystko jest jakby opasane czar-
nemi chorągwiami. Obok trybuny 
w wielkim żałobnym otoku por-
tret Marszałka o łagodnej, błękitnej 
tonacji. Otacza go na dalszym pla-
nie gęsta, kulista'zieleń i tło mun-
durów czołowych formacyj  woj-
skowych. 

W pierwszych rzędach zasiedli 
członkowie komisji rewizyjnej, Za-
rząd miejski i Tymczasowa Rada 
miejska. 

Tuż przed rozpoczęciem zebrania 
pojawiają się dwie drżące postacie 
starców w czcigodnych mundurach 
powstańczych. 

W kilka minut po godzinie osiem-
nastej na podwyższeniu zjawia się 
prezydent min. Starzyński i otwie-
ra uroczyste żałobne posiedzenie 
Tymczasowej Rady miejskiej. 

Program tego posiedzenia jest 
prosty i zawarty w krótkim okresie 
czasu. 

Tylko jeden punkt programu. 
Oddanie hołdu Marszałkowi Pił-

sudskiemu. 
Prezydent Starzyński po krótkim 

wstępie odczytuje orędzie Pana 

Prezydenta, u potem 
chwilą skupionej ciszy. 

I nastaje ta cisza, przerywana tyl 
ko^dalekiemi odgłosami miasta. Nie 
drgnęła żadna twarz, zamarły w 
bezruchu' sztandary. 

Znowu słychać głos prezydenta 
Starzyńskiego. Odczytuje treść te-
legramów kondolencyjnych: do Pa-
ni Marszałkowej, do prezesa Rady 
ministrów pułk. Sławka, do Gene-
ralnego Inspektora Armji generała 
Rydza - Śmigłego, do ministra 
spraw wewnętrznych Zyndram-
Kościałkowskiego i do kierownika 
ministerstwa spraw wojskowych 
generała Kasprzyckiego. 

Wreszcie prezydent Starzyński 
odczytuje uchwałę Zarządu miasta, 
na mocy której powołany zostaje 
Komitet obywatelski dla uczczenia 
Marszałka Piłsudskiego. Do dyspo-
zycji tego Komitetu Zarząd miasta 
postanowił przeznaczyć jeden mil-
jon złotych na budowę pomnika 
Marszałka Piłsudskiego w stolicy. 

Po uchwaleniu tego wniosku 
przez Tymczasową Radę miejską, 
uroczyste żałobne posiedzenie zam-
knięto. 

* 
* * 

Nareszcie  przyszedł  południem  upalny9 
słonecznych skwarów ów dzień.  — 

Ludem roino. 
Sejm, jak żórawni,  odprawiali  walny; 
gromadni,  — jak przed  jaka, wielką 

wojnąi 
na ten mój pogrzeb zszedłszy, 

tłum  proszalny9 
co mię zbiegł  darzyć  łez ob jatą hojną. 
Nad  miastem padło  posępne milczenie, 
Snuły  się ludy  żałobne, jak cienie 
ciche, jak owe cienie elizejskie, 
już modlitwami  nawet nie szemrzące; 
jeno pół-usty  szeptając  swe wiejskie 
chorały;  — duchem wzniesione, 

marzące. 
Już  moje władztwo  widzę 

czarodziejskie: 
Czujni  ~ już teraz  tylko  berłem trącą> 
a ockną się na duchu przetworzeni.^ 

ś « S * * • • 
Oto już łuna stok zamku rumieni; 
Idą  posępni 
a grają im dzwony 
ze wszystkich  kościołów 
a grają im dzwony 
żałobne. 
Idą  posępni 
a niosą korony 
ozdobne, 
misterne,  a dla  nich 
ciążące jak ołów, 
korony zczerniałe, 
pogrobne. 
A grają im dzwony 
ze wszystkich  kościołów 
a szumią, łopocą 
szarfami  przyczołów 
chorągwie,  proporce 
pogrzebne. 
A grają im dzwony 
ze wszystkich  kościołów 
ogromne, tętniące, 
podniebne. 
A śpiewy  nad nimi 
jak skrzydła  Aniołów 
kołyszą  się górne, 
wróżebne. 
A idą  posępni 
ze wszystkich  kościołów 
z cechami, wieńcami, 
co kwietne,  pachnące, 
w tysiące  były liczone, 
/  chłopy sukmanne 
i pany strojone 
w ponsowe żupany, delije. 
I  dziewki  przekrasne, 
panięta  przejasne 
jaśniejszes  nit  białe  leli  je t 
A idą  żałobni 

zanąozaf  a idą  posępni 
przez długie  ulice  podgrodne  r 
a idą  żałobni, 
a idą  posępni, 
choć niebo błękitem  pogodne, 
Wiatr  chmury przegania, 
to skrywa, odsłania 
orszaki  pochodne,  stokrotne; 
A cienie się wiją, 
to jaśnią,  to kryją, 
to w biegu znikają  przelotne. 
A oni posępni 
a grają im dzwony 
ze wszystkich  kościołów  zawodne. 

A idą  żałobne 
posępne, pogrzebne 
i łąki  pachnące 
i lasy podniebne, 
wnuczęta moje pogrobne. 
A grają im dzwony 
ze wszystkich  kościołów 
ogromne, tętniące 
wróżebne... 

(z  „Kazimierza  Wielkiego") 

Pół miljona na budowę 
gmachu biblioteki 

Uroczyste nabożeństwo za Marszałka 
w kościele parafialnym w Watykanie 

MIASTO WATYKAŃSKIE, 17.5. 
Z inicjatywy ambasady polskiej 
przy Stolicy Apostolskiej za peł-
nem życzliwości zezwoleniem Ojca 
św. w sobotę 18 b. m. o godzinie 
10 m. 30 w kościele św. Marty w 
Mieście Watykańskiem odprawio-
ne zostanie uroczyste nabożeń-
stwo żałobne za spokój duszy Mar-
szałka Piłsudskiego. Pontyfikalną 

Mszę św. celebrować będzie ks. 
biskup Jełowicki, absolucji udzieli 
ks. kardynał sekretarz stanu Pa-
celli. 

Należy zaznaczyć, źe jest to 
pierwszy wypadek odprawienia 
nabożeństwa żałobnego w kościele 
św. Marty, który jest kościołem 
parafialnym  Miasta Watykańskie-
go. 

Ziemia ze Szczypiorny 

Celem złożenia hołdu Wskrzesi-
cielowi Państwa Polskiego, zwy-
cięskiemu Wodzowi Marszałkowi 
Józefowi  Piłsudskiemu i dla ucz-
czenia Jego pamięci — zarząd Zw. 
Przemysłu Włókienniczego w Pań-
stwie Polskiem na nadzwyczajnem 
posiedzeniu jednogłośnie uchwalił 
zadeklarować zł. pół miljona na bu 
dowę w Łodzi gmachu Bibljoteki 

' Publicznej im. Józefa  Piłsudskiego, 
zaapelować do najszerszych sfe 
przemysłowych i handlowych Ło-
dzi, aby przyłączyły się do zade-
klarowanej akcji i przyczyniły się 
ŵ ten sposób do powstania insty-
tucji tak potrzebnej największemu 
ośrodkowi przemysłu polskiego i 
godnej pamięci zgasłego Wodza 
Narodu. 

Reprezentant Roosevelta 
przybywa specjalnym pociągiem MOSKWA, 17.5. — Ambasador Sta-

nów Zjednoczonych w Moskwie Bul-
litt otrzymał osobiste polecenie prezy-
denta Roo$evelta, aby reprezentował 
jego osobę na pogrzebie Marszałka Pił-
sudskiego. 

Ambasador Bullit w towarzystwie 
sekretarza osobistego i radcy ambasa-
dy R. P . w Moskwie Żmigrodzkiego 

wylać!ał samolotem do Mińska, skąd 
specjalnym pociągiem odjechał do War 
szawy. Na lotnisko ambasadora Bullit-
ta odprowadzili: ambasada polska z 
ambasadorem Łukasiewiczem na cze-
le. ambasada Stanów Zjednoczonych i 
wicedyrektor sowieckiej awjacji cywil 
nej Anwelt. 

Na polach Szczypiorny (pod Ka-
liszem), gdzie ongiś za drutem 
kolczastym obozu żyli i umierali 
internowani legjoniści, odbyło się 
uroczyste pobranie ziemi spod po-
mnika-krzyża, w obecności licz-
nych tłumów wieśniaków, wojska, 
władz, kleru i młodzieży szkolnej. 

W sanu ni Kaliszu pod mauzo-

leum poległych legjonistów również 
zebrano do osobnych woreczków 
ziemię, którą w pochodzie poprzez 
ulice miasta przeniesiono na srebr-
nej tacy na plac św. Józefa,  gdzie 
na specjalnem podium ustawiona 
została lima, w której ziemia prze-
wieziona będzie na kopiec Mar-
szałka Piłsudskiego do Krakowa. 

Włes i spóźn ien i 
jadą do Krakowa 

Delegacja armji włoskiej z gen. Gra-
zioli na czele, udająca sig na uroczy-
stości pogrzebowe, wskutek złych wa-
runków. atmosferycznych  zmuszona by 
ła przerwać w Yeronie lot do Polski 

i dalszą drowę odbyła koleją. 
Nie mogąc zdążyć na uroczv 

w Warszawie, delegacja 
wprost do Krakowa, dokąd^ > 
w piątek .wieczorem 
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Kraków — stolica Królów 
w o c z e k i w a n i u na prochy Wodza Kraków, 17 maja. 

Kraków żyje w gorączce przygo 
iowań do pogrzebu. Dekoracja mia 
6ta jest juz na ukończeniu. 

Na całej trasie pochodu od dwor 
ca do Wawelu przez Basztową, Du 
najewskiego, pl. Szczepański, Ry-
nek, Wiślną na Wawel ustawiono 
co 10 metrów maszty ze sztanda-
rami żałobnemi. Na wierzchołkach 
masztów srebrne orły legionowe. 

Latarnie uliczne spowito już w 
łrrube pokrowce żałobne. 

Dekoracja dworca 
pworzec kolejowy zarówno na 

peronie, jak i nazewnątrz dekoro-
wany jest według projektu artysty 
malarza Wasilewskiego. 
Trasa pochodu zacznie się od 
czwartego peronu dworca Zachod-
niego, gdzie zatrzyma się laweta z 
trumną. W tem miejscu została 
wzniesiona imponująca brama ża-
łobna, która łączy się dalej ze stro-
pem czarnych flag  żałobnych. Dro 
ga od peronu do głównego wyjścia 
będzie wyścielona czerwonym dy-
.wanem. 

Na placu przed dworcem stanie 
(3ruga brama, u progu żałobnej alei 
masztów z czarnenii sztandarami. 

Sztandary żałoby 
Na ulicy Basztowej z wielkiego 

siedmiopiętrowego gmachu Fenixa 
gdzie mieści się konsulat niemiecki, 
* /isają od szczytu aż do parteru 
wielkie czarne flagi  z inicjałami 
'J.P. Na rynku zwraca uwagę ol-
brzymi portret Marszałka w krzy-
żu legjonowym. Na wystawach 
sklepowych portrety i popiersia gi-
psowe i bronzowe. Niektóre okna 
wystaw całe okryte kirem. Flagi 
żałobne na Rynku sięgają długości 
8 metrów. 

Ulice miasta, acz jeszcze nie u-
kończono ich dekorowania, wyglą-
dają bardzo poważnie, zwłaszcza 
Rynek i ul. Floriańska, gdzie zwi-
sają na całej przestrzeni, od Bar-
bakanu do Rynku, wielkie długie 
czarne sztandary. Przed głównem 
wejciem do gmachu Uniw. Jagiel-
lońskiego ustawiono na podwyż-
szeniu popiersie Marszałka Piłsud-
skiego wśród dekoracji kwiatowej. 
Akademicy z opaskami żałobnemi 

> awach pełnią wartę lionoro-
° przed popiersiem. 

Remont ulic 
Atestacja żałobna Krakowa 

<1* na potędze w piątek w go-
dzinach południowych. Znamiono-
wał ją gorączkowy ruch na uli-
cach, przez które przeciągać będzie 
Kondukt Poprawiane są nagwałt 
bruki, a nawet tynkowane domy, 
które raziły zbyt opuszczonym wy 
glądem. Na ulicy widzi się co krok 
brygady robotników budownictwa 
miejskiego, elektrowni, gazowni i 
zakładów oczyszczania miasta. 

Jadą tysiące 
Hotele są już wszystkie zarekwi-

rowane na potrzeby delegacyj, któ 
re zaczną zjeżdżać do Krakowa od 
północy dnia dzisiejszego. Dele-
gacje młodzieży i organizacyj spo-
łecznych przybywają już dziś. 

Od rana trwa pochód przyby-
łych grup z dworca do miasta na 
wyznaczone przez komitet kwate-
ry. W tej chwili trudno jeszcze 
zorjentować się co do ilości przy-
byłych do Krakowa. 
^ Łącznie z włościaństwem, ludno 
scią podkrakowską i delegacjami 
z całej Polski spodziewany jest na 
pływ 150.000 ludzi. 

?Polonję zagraniczną będzie re-
prezentowała delegacja złożona z 
500 osób. W pochodzie będą kro-
czyli delegaci Polaków z Francji, 
Niemiec, Belgii, Hoiandji, Danji, 
Gdańska, Estonji, Finlandji, Austrji, 
Jugosławji, Rumunii i Czechosło-
wacji. Wszystkie  zamorskie orga-
nizacje Polaków upoważniły bawią 

ych w Europie swoich przedsta-
wicieli do wzięcia udziału w po-
grzebie. 

Kondukt 
lO-cio kilometrowy 
Poza oficjalną  częścią konduktu 

pogrzebowego delegacje uszerego-
wane będą w 8 grup: 1) Legioniści 
3 PO w, 2) Polacy z zagranicy (oko-
ło 3.000), 3) Strzelec, PW., Straż 
Gianiczna, 4) poczty sztandarowe 
szkół, harcerze. 5)'organizacje by-
łych wojskowych, 6) urzędnicy pań 
stwowi, rady miejskie, burmistrzo-
wie, 7) organizacje społeczne, 8) 
włościaństwo. 

O rozmiarach pochodu świad-
czyć może okoliczność, iż poszcze-
gólne delegacje otrzymały polece-
nie stawienia się w różnych punk-
tach już o godz. 5-ej rano. Punkty 
te odległe są od dworca kolejowe-
go o 4 a nawet 6 km. Temąamem 
kondukt pogrzebowy rozciągał się 
będzie na długości około 10 km. 

Wszyscy w czerni 
Prezydent Krakowa dr. Kaplicki 

wydał odezwę, wzywającą tniesz-
ańców, by zachowali w toku uro-

, to > i i pochodu żałobnego wzo 
: karność i porządek. Komitet 

w orwy, .wezwał ze swoiei 
6lPw * 

strony obywateli, by przywdziali 
na dzień sobotni czarne ubranie. 

Wolny dostęp do ulic, któremi 
będzie się posuwał kondukt, otwar 
ty będzie do godziny 6-ej rano, po-
czem wszystkie ulice zostaną 
zamknięte szpalerami wojska i or-
ganizacyj. 
Zjazd dziennikarzy 

j Na całej trasie konduktu zainsta 
lowanych będzie 30 mikrofonów. 
Dla prasy zarezerwowano tarasy 
na Sukiennikach oraz specjalnie 
zbudowane trybuny prasowe u 
podnóża Wawelu. Udział dzienni-
karzy zagranicznych w uroczysto-
ściach pogrzebowych wyraża się 
liczbą 140. W sobotę wczesnym 
rankiem spodziewane jest przyby-
cie specjalnych samolotów z dzień 
nikarzami zagranicznymi. 

Centrala i biuro prasowe zainsta 
lowane zostały w hotelu Pollera 
przy ul. Szpitalnej nawprost Tea-
tru Miejskiego, skąd co chwila na-
dawane są meldunki telefoniczne 
do wszystkich miast świata. 

50 zł. za okno 
W Krakowie panuje niesłychany 

popyt na okna i balkony położone 
wzdłuż trasy konduktu pogrzebo-
wego. Rozwinęła się też na tem 
tle spekulacja. Za okno płaci się 50 
do 60 zł., za balkon 100 do 200 zł. 
Za jeden z większych balkonów 
na Rynku linji AB grupa przemy-
słowców górnośląskich chciała o-
fiarować  500 zł., lecz właściciel 
balkonu, którym jest jedna z orga-
nizacyj turystycznych, odda! go 
bezpłatnie na użytek przedstawi-
cieli społeczeństwa. 

Na ulicach sprzedawany jest pro 
gram uroczystości żałobnych i spe 
cjalne nalepki na okna, z których 
dochód przeznaczono na budowę 
Kopca Piłsudskiego. 

Fabryki luster, korzystając z o-
kazji, wypuściły na rynek olbrzy-
mie ilości specjalnych perysko-
pów, które dają możność obserwo 
wania pochodu spoza tłumu. 

Lokowaniem gości i delegacyj 
zagranicznych po hotelach zajmują 
się specjalnie przybyli z MSZ na-
czelnicy Librach i iPrzyborowski. 
Wielu z gości oficjalnych  zamiesz-
ka na Wawelu. 

Pani Marszałkowa Piłsudska 
prawdopodobnie zatrzyma się w 
DOK u generałostwa Łuczyńskich. 
(Premier Goering będzie gościem 
hr. Potockiego w Krzeszowicach 
pod Krakowem. 
Aprowizacja miasta 
Kwestja wyżywienia jest jedną 

z najbardziej aktualnych. Przede-
wszystkiem chodzi o niedopuszcze-
nie do podwyżki cen. Kilka prób 
złamania cennika zostało odrazu 
unieszkodliwionych. Na targowicę 
krakowską przywieziono dziś ko-
leją 270 sztuk bydła, a 120 sztuk 
spędzono z powiatu. Prócz tego 
przybyło około 1.000 sztuk trzody 
chlewnej. Przywieziono również do 
Krakowa 8 wagonów piwa. 

Wydany przez komitet organiza-
cyjny biuletyn żywnościowy obej-
muje trzy kategorie restauracyj i 
kawiarń, ponadto zbiorowe punkty 
wyżywienia, rozmieszczone w kil-
kudziesięciu miejscach. Wszystko 
to służyć ma dla wyżywienia wiel-
kich mas przybyszów, które wy-
rzucają pociągi z każdą chwilą. 

Przez całą noc z piątku na sobo-
tę, z soboty na niedzielę i z niedzie-
li na poniedziałek czynne będą 
wszystkie sklepy, jadłodajnie* oraz 
apteki. 

Przyjazd pociągów 
Nie ulega wątpliwości, iż punkt 

kulminacyjny ruchu przyjezdnych 
nastąpi w nocy z piątku na sobotę. 
Do chwili obecnej zgłoszono na-
stępujące pociągi: 

Z Warszawy organizacje g. 1.53 
w nocy, organizacje z Łodzi g. 2.13, 
poczty sztandarowe z Warszawy 
g. 2.33, oddziały wojskowe DOK V 
g. 2.53, Zw. Legionistów Toruń g. 
3.13, Zw. Legionistów Warszawa 
g. 3.33, FIDAC g. 3.53, poczty sztan 
darowe artylerii g. 4.13, poczty 
sztandarowe piechoty g. 4.33, war-
szawski korpus oficerski  g. 5.13, po-
czty sztandarowe kawalerji g. 5.23, 
generalicja g. 5.35, Sejm i Senat g. 
5.53, dyplomacja g. 6.13, kolejowe 
P. W. 6.23, dyplomacja zagraniczna 
g. 6.33, Prezydent Rzeczypospoli-
tej g. 7, pociąg pancerny g. 7.25, 
Pociąg ze Zwłokami Marszałka g. 
8-ma. 

j Ponadto do południa zgłoszono 
.przyjazd 30 pociągów zwożących 
i różne delegacje i poczty sztandaro-
I we. 
! Niezależnie od tego przyjeżdża 
15.000 samochodów osobowych, 300 
autobusów i 1.000 samochodów 
ciężarowych. 

Dla skoszarowania tych wszyst-
kich pojazdów wyznaczono Błonia 
oraz liczne tereny podmiejskie. 'Po-
ciągi będą się zatrzymywały na 
stacjach Kraków Gł., Kraków — 
Dworzec Towarowy i Kraków — 
Podgórze Botiarka. 

Przygotowania 
na Wawelu 

O godz. 8,40 na dworzec głós> 

ny w Krakowie przybyła w po ciągu warszawskim trumna, w któ-rej spoczną w krypcie wawelskiej zwłoki Marszałka. 
Trumna jest srebrna. Wyryty 

jest na niej prosty napis: Józef  Pił-
sudski Na wysokości twarzy na 
wierzchu trumny szyba kryształo-
wa, dwie szyby wprawione rów-
nież po bokach trumny. Wewnątrz 
na wezgłowiu biała poduszka at-
łasowa. (Wizerunek trumny poda-
jemy na str. 1-ej). 

Trumnę przewieziono natych-
miast samochodem na Wawel. 

Na Wawelu od samego rana od-
bywają się przygotowania do ju-
trzejszych uroczystości żałobnych. 

Nad bramą wjazdową 9 wielkich 
herbów miast polskich, osłoniętych 
zostało krepą. Również wszystkie 
lampy na dziedzińcach wawelskich 
zostały osłonięte. 
Działo pod trumnę 
We wczesnych godzinach ran-

nych zajechała na dziedziniec wa-
welski laweta armatnia 5 pułku ar 
tylerji ciężkiej. Laweta ciągniona 
jest przez sześć czarnych koni. Jest 
to działo 16 centymetrowe, na któ-
rego wierzchu umieszczono specjał 
ne urządzenie dla ustawienia tru-
mny: 

Szef  sztabu płk. Tomaszewski u-
dziela żołnierzom dokładnych pou-
czeń, jak postępować mają w toku 
jutrzejszych uroczystości. Dalszy 
ciąg przygotowań odbywa się we 
wnętrzu katedry. 

Niedaleko wejścia, tuż przed sar 
kofagiem  św. Stanisława ustawio^ 
no katafalk.  Składa się o«n z pię-
ciu wielkich stopni, na których 
szczycie staje trumna. Dziś usta-
wiono tutaj trumnę prowizoryczną, 
celem odpowiedniego pouczenia 
wyćwiczenia oficerów,  którzy w 
dniu jutrzejszym zdejmą trumnę z 
katafalku  i zaniosą ją do krypty 
królewskiej. 

Jak się odbędzie 
zniesienie do krypty 

Pod okiem dowódcy garnizonu 
gen. Monda oficerowie  zdejmują o-
strożnie trumnę z katafalku  i stawia 
ją ją na posadzce katedry. Tutaj 
zakładają pod trumnę pasy i dźwi-
gnąwszy ją, idą miarowym kro-
kiem w stronę otworu, prowadzą-
cego do krypt królewskich. Orszak 
zatrzymuje "się, stawiają trumnę na 
ziemi, biorą ją na ręce, wchodzą do 
krypt. W dniu dzisiejszym krypty 
dla publiczności są niedostępne. 

Po złożeniu tam zwłok zniesiona 
będzie na pewien okres czasu po-
bierana dotychczas opłata w wyso 

kości jednego złotego od osoby za 
zwiedzanie krypty. Wszyscy przy 
bywający do grobów królewskich, 
będą mogli zwiedzać je bezpłatnie. 
W toku przygotowań zjawił się na 
miejscu wojewoda krakowski dr. 
Kwaśniewski, który kontroluje 
wszystkie szczegóły. O godz. 9-ej 
nadjeżdża samochód miejski zwo-
żący czarne skórzane fotele,  dla Ro 
dżiny i Dostojników Państwa. 

Kto wejdzie 
do krypty 

Według ustalonego programu 
w chwili składania zwłok Marszał 
ka do krypty na Wawelu, do kryp 
ty wejdą następujące osoby: du-
chowieństwo (7 osób), Marszałko-
wa Piłsudska, Wanda i Jadwiga 
Piłsudskie, bracia Adam, Kazi-
mierz i Jan Piłsudski, p. Prezy-
dent Rzeczypospolitej, p. Prezy-
dentowa. Następnie p. premjer Sła 
wek, generalny inspektor armji 
gen. Rydz Śmigły, Marszałek Swi 
talski, Marszałek Raczkiewicz, pe! 
niący obowiązki ministra spraw 
wojskowych gen. Kasprzycki i 
szef  sztabu głównego gen. Gąsio-
rowski. 

Następnie wejdą inspektorowie 
armji generałowie Sosnkowski, 
Osiński, Berbecki, Dąb-Biernacki, 
Neugebauer, Rómmel, Dreszer, 
P skor, Burhardt. 

Za inspektorami armji wejdą by 
• premierzy Bartel, Jędrzejewicz, 

>złowski i Prystor, dalej rnini-
: - owie, pierwszy prezes sądu naj 
w yższego, prezes trybunału admi 
nstracyjnego i prezes najwyższej 
izby kontroli państw, w końcu 
podsekretarze stanu i generali-
cja 

Porządek pochodu 
na Wawel 

Ostatecznie ustalono następujący porządek 
pochodu: 

>) wojsko — sztandary, 
S) duchowieństwo — ordery, 
3) laweta ze zwłokami, 
Al rodzina, 

Prezydent Rzeczypospolitej, 
; > szefowie  państw obcych, względnie Ich 

n '-ezentanci, 
j. premjer. marszałkowie Sejmu i Senatu, 

gc.icralny inspektor sił zbrojnych, 
S) ministrowie, prezes Najwyższej Izby 

Kontroli, prezes Sądu Najwyższego, 
9) podsekretarze stanu, prezes Najwyższe-

go Trybunatu Administracyjnego, prezydenci 
Krakowa i Warszawy, 

10) generalicja, 
ix> korpus dyplomatyczny » członkowie mi-

sy J >aństw obcych, 
?> wicemarszałkowie Sejmu ! Senatu, 
) duchowieństwo katolickie oraz Innych 

wyznań, 
? 4) rektorowie wyższych uczelni, reprezen-

tuje Polskiej Akademii Umiejętności i Aka-
.* Literatury, 

5) delegaci sądownictwa (6 osób w to-
gach), 

16) szefowie  władz 2-ej Instancji, wyżsi u-
rzędnicy władz naczelnych, prezesi instytucyj 
państwowych, delegaci rady m. Krakowa oraz 
prezydenci miast. 

17) delegaci zarządu głównego Związku Le 
gjonłstów i POW., 

1S) delegacja Polaków z Zagranicy (do 10 
osób), 

19) korpus oficerski, 
20) sądownictwo i palestra w togacl!, 
21) Sejm i Senat (reszta), 
22) Polacy z Zagranicy (reszta), 
23) Legjoniści, P.O.W., organizacje b. 

wojskowych I Strzelec, 
24) urzędnicy państwowi oraz samorządo-

wi 
25) włościaństwo, 
26) Inne organizacje społeczne, 
Strój poza iiniformami  dla uczestniczących 

y/ nabożeństwie w katedrze: frak,  czarna ka-
mizelka, biały krawat, rękawiczki czarne, cy-
linder z krepą, ordery polskie, wielka 
wstęga na kamizelce, komandorja na kra-
wacie. 

Grupy od 4 — 14 włącznie ustawią się 
na peronie. 

Grupy od 1 — 3 oraz od 13 — 21 włącz-

nie przed dworcent. Grupy od t ^ 13 
włącznie zajmą miejsca w Katedrze. 

Pociąg! dla biedoty 
Jak się dowiadujemy, projektom 

wane jest uruchomienie już w 
przyszłym tygodniu kilkudziesięciu 
pociągów specjalnych z całej Pol-
ski, w tem cztery pociągi zupełnie 
bezpłatne dla ubogiej ludności z 
Kresów Wschodnich. Reszta po-
ciągów da możność przejazdu do 
Krakowa ze zniżką 10, 20 i 30 pro* 
centów taryfy. 

Kondolencje 
I. J . P a d e r e w s k i e g o Przebywający w Riond Bosson w 

Szwajcarji Ignacy Paderewski prze 
słał następującej treści depesze: 

Do Pana Prezydenta Rzplitej! 
„Pragnalem szczerze przybyć do 

Krakowa dla oddania ostatniej posłu-
gi Temu, co przed laty w zaraniu na-
szego niepodległego bytu powoła! 
mnie do pracy nad rozbudowa Ojczy-
zny. Pragnąłem uchylić czoła przed 
trumna wielkiego Człowieka, wielkie-
go walką, zasługa i cierpieniem. Gdy 
jednak los tak zrządził, że tego pra-
gnienia spełnić nie mogę, przeto śmiem 
Pana Prezydenta prosić o łaskawe 
przyjęcie zapewnienia, że w tych 
dniach smutku, jak ongi w godzinach 

wesela, calem sercem łączę się i Na* 
rodem i boleję nad jego żałobą. 

(—) Paderewski. 
Do pani marszałkowej 

Piłsudskiej! 
„Aczkolwiek nieznany śmiem prosić 

Czcigodna Panią o przyjęcie wyrazów 
najgłębszego współczucia i ubolewa* 
nia spowodu poniesionej straty, którą 
tak boleśnie Naród nasz dotknęła 

(—) Paderewski". 
Niezależnie od tego, na wieść o1 

zgonie Marszałka, Ignacy Pade., 
rewski złożył swój podpis w księ* 
dze kondolencyjnej delegacji Rze„ 
czypospoiitej Polskiej przy Lidze 
Narodów. 

Ambasador Noulens 
o Marszałka  Piłsudskim 

PARYŻ, 17. 5. P. Józef  Noulens, któ! Polska odbudowana pozwoliła Piłsudf 
ry był ostatnim ambasadorem Francji ? skiemu na wykazanie całej Jego wagi 
w Rosji carskiej i przeżywał zbliskajjako żołnierza, jako organizatora i ja* 
ostatnie epizody rosyjskiej rewolucji, 
a w styczniu 1919 r. bawił w Polsce w 
specjainej misji po odrodzeniu się pań 
stwa polskiego, kreśli w słowach na-
stępujących sylwetkę Marsz. Piłsud-
skiego na łaniach paryskiego „Intran-
sigeant": 

„To, co można najbardziej podzi-
wiać u Marsz. Piłsudskiego, to piękna 
jednolitość Jego życia, poświęconego 
na służbę Ojczyźnie. 

U początku swej karjery był On so-
cjalistą, lecz doktryna była dlań tylko 
bronią przeciwko przemocy rosyjskiej 
i dla wyswobodzenia Polski. 

Jako Wódz Legjonów, które prestiż 
Jego pozwolił Mu stworzyć ze swych 
rodaków w Galicji, walczył w szere-
gach trójprzymierza do tego tylko 
dnia, w którym zniszczenie nawały ro 
syjskiej zapewniło oswobodzenie Pol-
ski przez zwycięstwo Ententy. Ani 
groźby, ani więzienie w Magdeburgu, 
nie zniszczyły Jego jasnowidzącej wo-
li, która pchała Go zawsze do krzyżo-
wania projektów ujarzmienia Polski, 
ukrytych pod zwodniczemi niemieckic-
mi obietnicami. 

ko szefa  polityki. We wszystkich kie-* 
runkach odpowiedział On cudownie za) 
ufaniu  swoich rodaków, którzy widzie 
li w Nim męża opatrznościowego. 

Chociaż demokrata z przekonań i t 
temperamentu, to znowuż dla dobrał 
swego kraju a nie dla osobistych am* 
bicyj uważał Piłsudski za swój obo-» 
wiązek dokonanie zamachu stanu w r« 
1926. Trzeba było widzieć, do jakicli 
rozmiarów doszły pod źle stosowanym 
rządem parlamentarnym rozdrobnienia 
się partyj i swary polityczne, które nu; 
rażały na niebezpieczeństw v przy 
szłość młodej Rzeczypospeł:te] SiJ 

.Marszałka pozwoliła Polsce na wspa-
niałe rozwinięcie jej roli jako wielkie-
go mocarstwa i na zachowanie w ogól 
nym kryzysie ekonomicznym stanu 
względnego dobrobytu, którego może 
jej zazdrościć wiele narodów. 

Swoją niezwyciężoną energją, swo33 
niewzruszoną odwagą wobec niebezpie 
czeństwa, swoją sztuką kierowania 
ludźmi i realizowania swych planów* 
Marszałek Piłsudski by! wielkim połi* 
tykiem, tudzież wielkim wojownikiem* 
Słusznie może Mu być za to wdzięcz* 
na Jego Ojczyzna". 

Film z pogrzebu Marszałka 
zobaczą bezpłatnie  wszyscy Prezydjum Rady Naczelnej prze 

mysłu filmowego  w Polsce powzię 
ło dla uczczenia pamięci świetlanej 
postaci Wodza Narodu m. in. nastę 
pujące uchwały: 

Polski Związek przemysłowców 
filmowych  i Związek producentów 
filmów  krótkometrażowych posta-
wi bezinteresownie do dyspozycji 
Komitetu Pogrzebowego wszyst-
kich reżyserów i operatorów, ce-
lem wykonania zdjęć filmowych  ze 

nają również bezpłatnie wszelkie* 
prace związane z wykonaniem ko* 
pij filmowych. 

Wszystkie teatry świetlne na te 
renie Rzeczypospolitej urządzą jed 
nodniową manifestację  żałobną, w; 
czasie której od godz. 12-ej w poŁ 
do godz. 12-ej w nocy bez przerwy 
wyświetlany będzie wyłącznie i 
tylko film  stworzony ze zdjęć uro 
czystości pogrzebowych w War* 
szawie i Krakowie. Wstęp do 

wszystkich uroczystości pogrzebo- j wszystkich kin w Polsce w tym 
wych. Laboratoria filmowe  wyko- dniu będzie zupełnie bezpłatny. 

. ; ^ ; „ 

Rola Polski w Europie jest  bardzo  poważna 
Min. Eden o zagadnieniu pokoju 

LONDYN, 17 

Przed zamkniętemi drzwiami Katedry złożono wieńce 

I z b a D e p u t o w a n y c h 
ł ą c z y sią w ogólnych uczuciach 

Przewodniczący francuskiej  Izby 
deputowanych Fernand Buisson 
przesiał na ręce marszałka sejmu, 
dr. K. świtalskiego, następującą de 
peszę: 

„W imieniu francuskiej  Izby depu-
towanych proszę przyjąć najgorętsze 
wyrazy współczucia z powodu żałoby, 
która przez zgon Marszałka Józeta 
Piłsudskiego okryła bliską nam i za-
przyjaźnioną Polskę, tę Polskę, która 
heroicznym jego wysiłkiem i pracą, ku 
chwale sprawiedliwości dziejowe], 

3 

Pbt/tń  do bytu niepodległego wskrze-
szoi została'4. 

V. odpowiedzi na powyższą de-
pesz«; wysłał marszałek świtalski 
telegram treści następującej: 

„Głęboko wzruszony kondolencja-
mi, tóre zechciał mi pan przesłać w 
imie iu Izby deputowanych, proszę o 
przyjęcie najszczerszego podziękowa-
nia Sejmu polskiego za pełne współ-
czuc. ? wyrazy, skierowane w chwili 
wieli. c| żałoby Polski przez przedsta-
wicielstwo zaprzyjaźnionego i sprzy-
mierzonego narodu", 

. 5. — Agencja Reu 
tera donosi: Minister Eden wygło 
sił przemówienie, w którem 
rn. in. oświadczył-, trudności sy-

tuacji europejskiej, chociaż bardzo 
znaczne, nie są jednak nie do prze 
zwyciężenia, byleby każde pań-
stwo spełniło należną mu rolę. 

Po podkreśleniu znaczenia poro 
zumienia francusko  - brytyjskie-
go w dniu 3 lutego r. b. Eden za-
trzymał się na żądaniach Niemiec, 
dotyczących zbrojeń. Jeżeli Niem 
cy podtrzymywać będą swe żą-
dania co do 550,000 żołnierzy, — 
wówczas — mówił Eden — osiąg 
nięcie równości pomiędzy trzema 
mocarstwami zachodniemi będzie 
niemożliwe. Niemcy usprawiedli-
wiają liczbę żołnierzy wysuwaną 
w żądaniu Rzeszy, obawami 
dotyczącemi Sowietów. 

Muszę wobec tego powiedzieć 
— ciągnął Eden — że odległość 
dzielącą Z. S. R. R. od Niemiec 
jest ogromna, dzieli te kraje tery-torium Polski. Równa się to odleę łości pomiędzy Anglją a Szwajcar ją. Nape\yno od chwili, kiedy po-wstało państwo polskie, państwo, które jest gotowe, i zdolne do o-

degrania swej roli i roli bardzo 
poważnej # , na scenie europejskiej 
— możność napadu z. S. R. R. na 
Niemcy stała się anachronizmem 
geograficznym.  Najlepszą drogą 
dla narodu, który żywi obawy co 
do swego bezpieczeństwa, jest za 
jęcie miejsca w Lidze Narodów i 
uzyskanie w ten sposób zapewnie 
nia zbiorowego bezpieczeństwa. 
W porównaniu z czasami przed-
wojennemi, mamy obecnie dwa 
czynniki stabilizacyjne najdonioś-
lejsze: Liga Narodów i Locarno. 
Przynoszą one gwarancje po obu 
stronach granicy, zarówno Niem-
com, jak Francji i Belgji. Polityka 
izolacji została pogrzebana z 
chwilą, gdy W. Brytanja podpisa-
ła pakt Ligi Narodów. System 
przymierzy oddzielnych nie roz-
strzygnąłby obecnych trudności. 
Jedyny system celowy to po-
kój zbiorowy w ramach Ligi Na-
rodów, a to nakłada zobowiązania 
np. w Europie zachodniej, która 
nas obchodzi najbliżej, żaden sys-
tem zbiorowego bezpieczeństwa 
nie byłby w stanie zapobiec woj-
nie bez naszej całkowitej współ-
pracy i bez odpowiednich sił z 
naszej strony? 

m - i 
. i i - . 
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Mimo deszczu, wielotysięczne tłumy zgromadziły sie na placu Zamkowym, cierpliwie oczekując swej kolejki do 
Katedry. 

Marszałek Petain opuszcza dworzec w towarzystwie ministra komunikacji 
inż. Butkiewicza. 

Oddziały piechoty maszerują na ostatnią rewję przed Wodzem Narodu. Marszałek Petain w towarzystwie Gen. Inspektora Sił Zbrojnych gen. dyw. 
Rydza- Śmigłego. 

Rumuńska kompania honorowa na dworcu Głównym po przybyciu do Warszawy. 
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Wieczna narodu moc i siła Wielkości—komu nazwę twą 
przydano 

Ten tęgich sił odżywia w sobie 
moce 

I duszą trwa wielokroć 
powołaną, 

Świecącą w długie, norodowe 
noce. 

taniała w Wyspiański 
(Noc Listopadowa). 

Królom równy,—w królewskim 
grodzie wawelskim, miejsce wiecz-
nego spoczynku znajdzie Wielki 
Hetman Narodu—Marszałek Pił- j 
sudski. 

Trumna kryjąca zewłok ciele-, 
sny Króla Ducha Narodu, który ! 
o sobie powiedzieć mógł za Sło- | 
wackim „Z mojego trudu ta Oj- j 

na kopiec w Krakowie 
Pracownicy biur Wileńskiego 

Okręgu Wojewódzkiego LOPP i 
Wileńskiego Obwodu Miejskiego 
LOPP zaofiarowali  na budowę 
kopca im. Marszałka Józefa  Pił-
sudskiego w Krakowie jednora-
zowo 2% miesięcznych poborów. 

czyzna wzrosła", który Ojczyźnie 
tej dał imię spiżowym dźwiękiem 
mocy nabrzmiałe,—stanie wśród 
największych w Narodzie, w kryp-
cie, gdzie snem spoczywają wiecz-
nym, w sercu Narodu wiecznie 
żywi,—Kościuszko, Poniatowski, 
Sobieski. 

Tam, w tem nigdy niegasną-
cem ognisku nieśmiertelnej Naro-
du chwały i niespożytej Jego mo-
cy, stanie dziś Ten, który duszy 
polskiej najpełniejszem był wcie-
leniem, w którym zogniskowało 
się to wszystko, co najszczytniej-
szego miała w sobie Polska, — 
Józef  Piłsudski. 

Jak w ciągu Jego trudem prze-
olbrzymim znaczonego żywota 
imię to było zawołaniem krzeszą-
cem nowe moce w Narodzie, tak 
dziś po zgonie staje się żywem 
hasłem skupiającem serca i dusze 
polskie dokoła jednej Wielkiej 
Rzeczy, która była najwyższem 
wiaryjego wyznaniem,—Ojczyzny. 

W czarną noc niewoli słupem 
ognistym wiary i czynu zapłonął 
wśród nas i powiódł Naród po-

przez pustynne rozłogi politycz-
nego niebytu ku świtom wolności. 

A kiedy wśród wolnych, naj-
szczytniej wyzwolon, legł na wiecz-
ny spoczynek po dniach w męce 
tworzenia nowej rzeczywistości pol 
skiej przeżytych, Ojczyzna wie-
niec nieśmiertelności złożyła na 
wyniosłem, w granicie woli rzeź-
bionem Jego czole. 

Odszedł od nas, — a żywym 
jest i żyw będzie na wieki,—serc 
polskich umiłowaniem i dusz pol-
skich sprzysiężeniem z nicości 
śmierci wyniesiony,— 

symbol najwyższy polskiego 
ducha,— 

wieczna Narodu moc i siła. 
W.  Skowmunt-SiąkowskL 

Wyrozumiały wyrok 
w procesie Dyrektora Jagody 

Towarzystwa Ubezpieczeń 
w powszechnej żałobie 

Bija serca Wilna 
w takt pogrzebowych dzwonów 

Wileński Komitet Zrzeszenia 
Towarzystw Ubezpieczeń od Og-
nia, na zgromadzeniu, zwołanem 
ad hoc przez p. Dyrektora Kle-
mensa Marcinowskiego, jednogło-
śnie uchwalił: 

1) Wileński Komitet Zrzesze-
nia Towarzystw Ubezpieczeń łączy 
się w żałobie narodowej z powo-
du zgonu Marszałka Polski Józe-
fa  Piłsudskiego. 

2) Komitet wpisuje się do 
księgi kondolencyjnej p. Wojewo-
dy Wileńskiego. 

3) Członkowie Komitetu na 

znak żałoby przywdziewają opa-
ski żałobne. 

4) Uchwałę powyższą Człon-
kowie Komitetu, Przedstawiciele 
Towarzystw, komunikują pp. Pra-
cownikom i pp. Ajentom. 

Na posiedzeniu byli obecni: 
Dyr. Wł. Wysocki, Dyr. L. Gra-
bowski, Dyr. G. Żuk,'Dyr. Okta-
wjusz Rackiewicz, Dyr. Sz. Szy-
mielewicz, Dyr. B. Panturin, Dy*. 
J. Szabad, Dyr. M. Alperowicz, 
Insp. Sz. Reniger, Dyr. A. Wy-
szyński i Dyr. Wł. Zaleski. Prze-
wodniczył p. Dyr. K. Marcinowski. 

Bronisław Jagoda, sądzony 
wczoraj za malwersacje w lom-
bardzie przy ul. Biskupiej, dziś 
już nie istniejącym, nie negował 
swej winy. Przyznał się ze skru-
chą do wszystkiego, co zarzucał 
mu sążnisty akt oskarżenia. Na 
usprawiedliwienie swoje podawał, 
że uzyskiwane nielegalnie pienią-
dze tracił w innych przedsiębior-
stwach, niefortunnie  prowadzo-

nych. W lombardzie zaprzepaścił 
cały swój majątek — 60.000 zło-
tych. Dziś znajduje się razem z 
rodziną w nędzy, tak uciążliwej, 
iż żona, popadłszy w rozstrój 
nerwowy, dwa razy targała się na 
życie. 

Sąd okazał wielką wyrozumia-
łość, skazując Jagodę na 2 lata 
więzienia z zawieszeniem. 

lektura zamiast tkanin 
Zamaskowana kradzież na kolei Na stacji kolejowej Królew-' 

szczyzna przy sprawdzaniu maga- j 
zynu przez kontrolera przewozów S 
Szarczyńskiego z Dyrekcji P.KP., 

| została ujawniona kradzież ma- j 
j nufaktury  z przesyłki nadanej w 
; Warszawie przez firmę  „H. Ne-' 

welu pod adresem Chasi Koce-
wicz w Królewszczyźnie. Zamiast 
manufaktury  były w przesyłce za-
pakowane kawałki tektury i dyk-
ty owinięte papierami. Dochodze-
nie w toku. 

Program uroczystości żałob-
nych w sobotę, dnia 18 maja rb.: 

Godz. 9 rano: Uroczyste na-
bożeństwo żałobne w kościele św. 
Jana, celebrowane przez J.E.Ks. 
Arcybiskupa Metropolitę Wileń-
skiego, Romualda Jałbrzykow-
skiego. 

Godz. 10: Uroczyste polowe 
nabożeństwo żałobne na placu Łu-
kiskim, poprzedzone odczytaniem 
orędzia Pana Prezydenta Rzeczy-

pospolitej i okolicznościowem ka-
zaniem. 

Godz. 10.45: Egzekwje przy 
symbolicznej trumnie, ustawionej 
na katafalku  u wylotu ulicy Ofiar-
nej (obok gmachu sądu). 

Godz. 11: Defilada  oddziałów 
garnizonu wileńskiego, organiza-
cyj, stowarzyszeń i t. d. przed 
symboliczną trumną. 

Godz. 18: Transmisja radjo-
wa na placu Łukiskim uroczy-
stości żałobnych z Krakowa. 

Sklepy nie beda otwarte 
Odezwa do p.p. kupców 

Werbel na zbiórkę 
Federacja wzywa na plac Łukiski Federacja Polskich Związków7 

JRrońców Ojczyzny wydała na-
stępujący rozkaz: 

Wzywa się niniejszem człon-
ków wszystkich związków sfede-
rowanych do gremjalnego i bez-
względnego stawiennictwa na 
zbiórkę w sobotę, dnia 18 maja, 
o godz. 9 rano, na dziedzińcu 
Federacji przy ul. Orzeszkowej 11, 
aby stamtąd w zwartych szere-
gach udać się na plac Łukiski, 
na mszę świętą polową żałobną, 
w celu oddania czci Żmarłemu 
Wodzowi ś. p. Marszałkowi Pił-
sudskiemu. Wzywa się również 
wszystkich kolegów do wzięcia 
udziału w zakończeniu uroczysto-

ści żałobnych. Tegoż dnia, o g. 
18, na placu Łukiskim, gdzie przez 
megafony  będą nadawane trans-
misje żałobnych uroczystości w 
Krakowie. 
i rmwur-nrnirTM i i"'~'Ti'T"ii|iwimnilllii|,iiiii łii 'WJii i1 MiiliMMii 

A k a d e m j a ż a ł o b n a 
m kursach P. M. S. 

W niedzielę, dn. 19 maja, o 
godz. 19-ej, w lokalu kursów wie-
czorowych, prowadzonych przez 
Akademickie Koło P. M. S. (ul. 
Kolejowa 1 m. 12), odbędzie się 
akaddmja żałobna, poświęcona 
pamięci Marszałka Józefa  Piłsud-
skiego. 

Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Wilnie, działając w porozumie-
niu z Zrzeszeniami Gospodarcze-
mu (Stowarzyszeniem Kupców i 
Przemysłowców Chrześcjan w Wil-
nie, Związkiem Kupców Żydow-
skich w Wilnie, Związkiem Kup-
ców i Przemysłowców Datalistów 
Chrześcjan w Wilnie i t. d.) wzy- ? 
wa niniejszem wszystkich właści- j 

Na pomnik 
Fabryka cukrów i czekolady j 

A. Połoński (ul. Wileńska 42, tel. j 
12-36) złożyła zł. 15 na pomnik i 
Marszałka Józefa  Piłsudskiego w s 
Wilnie. 

cieli sklepów w Wilnie do zam-
knięcia swych przedsiębiorstw na 
znak żałoby w sobotę, dnia 18-go 
b.m., w godzinach od 9 do 13-ej 
i od 17-ej. 

Baczność Peowiacy 
Zarząd Koła Związku Peowia-

ków wzywa wszystkich członków 
do wzięcia udziału w uroczysto-
ściach żałobnych ku częi ś. p. 
Komendanta Józefa  Piłsudskiego. 

Zbiórka w dn. 18 bm., o*g. 9, 
na podwórzu Straży Pożarnej*(ul. 
Dominikańska 2). Stawiennictwo 
obowiązkowe. 

Kobieta w płonących szatach 
Groźny wypadek kucharki W mieszkaniu przy aptece p. 

Narbuta przy ul. Uniwersyteckiej 1 
zdarzył się wczoraj nieszczęśliwy 
wypadek. Służąca p. Narbuta, E-
milja Kręcz, przyrządzając na o-
biad kurę, chciała ją osmolić nad 
ogniem i w tym celu zapaliła na 
spodeczku spirytus. W niewytłum. 
sposób płomienie ogarnęły o-

dzież kucharki i zanim domow-
, nicy zauważyli to, mocno ją przy-
piekły. 

Do żywej pochodni wezwano 
Pogotowie Ratunkowe, które u-
dzieliło doraźnej pomocy i prze-
wiozło ciężko poparzoną kobietę 
do szpitala Żydowskiego. 

R e p o r t a ż z s a m o l o t u 
Transmisje uroczystości krakowskich 

Na Anioł Pański 
Modły młodzieży czerwonokrzyskiej 

Samolot, który zawiezie do Kral 
kowa ekipę radjoreporterów, wy- j 
startuje z Warszawy w sobotę, f 

t dnia 18 maja, o godz. 5-ej ranc. 
I Przed samym Krakowem samc-
| lot dopędzi pociąg żałobny 
zwłokami Marszałka Piłsudskiego. 
Wówczas nadany zostanie z 

j kładu samolotu reportaż. Repcr-
taż ten przekazany zostanie ?a-
pomocą radjowej stacji pokłaco-
wej samolotu do radjostacji bt-

W siedzibie Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, przy ul. Tatarskiej 5, 
codziennie przed wieczorem gro-
madzi się młodzież czerwonokrzy-
ska, aby przed tonącym w kwie-
ciu polnem portretem ś.p. Mar-
szałka Piłsudskiego odmówić „A-

nioł Pański". 
Delegacje przychodzą w sku-

pieniu z czerwonokrzyskiemi pro-
porczykami, pokrytemi krepą. 
Przed odejściem młodzież wpisu-
je swoje myśli i składa podpisy 
w specjalnej księdze. 

SZCZAWNICKA JÓZEFINA 

niskowej w Krakowie. Stamtąd 
reportaż ten nadany zostanie do 
krakowskiej rozgłośni Polskiego 
Radja i przekazany będzie na an-
tenę. 

W ciągu dnia sobotniego po-
łączone Rozgłośnie Polskie trans-
mitować będą z Krakowa uroczy-
stości żałobne, aż do złożenia 
trumny w krypcie królewskiej na 
Wawelu. 
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W wędrówce za chlebem 
pod kule 

dostał sie 
Do mieszkania Antoniny Ja-

sińskiej, właścicielki folwarku  Idoł-
ta, gm„ drujskiej, przybył bezro- . 
botny Jan Pietraszewski z Wilna 
wraz z Bronisławą Michałowską 
i zaproponował kupno widokówek. 
Jasińska odmówiła tej propozycji, 
przyczem miała obrzucić bezro-
botnych wyzwiskami. Pietraszew-
ski wybił z zemsty 6 szyb i po-
czął wraz ze swoją towarzyszką 
uciekać. Służba folwarczna  pobie-

gła za uciekającymi, przyczem 
Ludwik Swiderski strzelił z fuzji 
myśliwskiej do Pietraszewskiego, 
raniąc go w obie nogi i wprawą 
rękę. Lekarz zakwalifikował  te ra-
ny jako lekkie uszkodzenia ciała. 
Sąd grodzki w Drui zastosował 
względem Swiderskiego, jako śro-
dek zapobiegawczy, poręczenie na 
sumę 5 tys. zł. Dochodzenia prze-
prowadza wiceprokurator Sądu 
Okręgowego w Wilnie. 

Transmisje te przeprowadzą 
_ . ... reporterzy warszawscy wespół ze 

przyśpiesza rekonwalescencje po zapaleń^ ( s w y m i k r a k o W S k i m i kolegami. 

Zgubny samopał w rękach malca 
I _ Krwawy wypadek nad Wilią 

13-letni Staś Mejro (ul. Gar-1 chowych, które również sarn skom-
barska 15) skonstruował pistolet, ! ponował. W trakcie tych czynno-
który stał się przyczyną jego stra- j ści nastąpiło samozapalenie się 

Za dusze ś.p. Marszałka Piłsudskiego 
Pp. Członkowie Stowarzysze-

nia Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan proszeni są o przy-
bycie w dniu 18 bm., t. j. sobo-
tę, o godz. 8.30 rano, do kaplicy 

przy kościele św. Jana, gdzie, 
staraniem szkoły handlowej Stow. 
Kupc. i Przem. Chrzęść., odbę-
dzie się msza żałobna za duszę 
ś.p. Marszałka Józefa  Piłsudskiego 

Dzień dzisiejszy w urzędach 
W dniu 18 bm., w związku z, będą normalnie dopiero od go-

uroczystym pogrzebem ś. p. Mar- j dżiny 12, natomiast w godzinach 
szałka Józefa  Piłsudskiego, urzę- porannych w biurach odbywać 
dy administracji ogólnej czynne się będą tylko dyżury urzędników. 

WYPADKI i NIEDOLE 

PRZESTĘPSTWA 
Dziecko w ogniu 

W maj. Sejmanach, pow. vi-
leńsko-trockiego, podpalono dom 
mieszkalny, który spalił się do-
szczętnie. W zgliszczach znalezio-
no zwęglone zwłoki 1 ł/a roczie-
go chłopczyka, synka parobka 
Mackiewicza. 

Żywa mogiła 
We wsi N. Słoboda, pow. Osz-

miańskiego, zginęły, zasypane :ie-
mią, w dole z kartoflami,  Domi-
nika Gawrylenkowa i jej córka 
Olga. 

Nagły zgon 
W Nowych Werkach zmarł na-

gle maszynista tamtejszej papier-
ni, Fryderyk Szwabowicz. 

szliwego kalectwa. 
Wczoraj przed wieczorem Staś 

udał się nad Wilję i za płotami 
szpitala św. Jakóba zaczął przy-
rządzać nabój ze środków wybu-

ładunku. Pistolet pękł z taką mo-
cą, iż malcowi powybijały odłam-
ki wszystkie zęby, zdruzgotały 
szczękę i rozszarpały rękę. Sta-
sia Mejrę przeniesiono do szpitala. 

P S T W 0 O 
Zaginiony uczeń 

W nowej Wilejce zaginął bez 
śladu 14-letni uczeń Bolesław Bal-
sewicz. 

Dzieci—rabusie 
Dwaj 12—14 letni chłopcy, roz-

bili ua ul. Antokolskiej 21 szybę 
w cukierni J.Astykówny, rabując 
ciastka, wartości około 12 złotych. 

W pogoni za mężem 
Od kilku dni krąży po Wilnie 

młoda kobieta, przybyła z War-
szawy, w poszukiwaniu męża, któ-
ry ją opuścił. „Zbieg" jest ko-
miwojażerem kosmetyków i po-
dobno bawi w Wilnie z damą 
swego zdradzieckiego serca. O-
puszczona kobieta zwraca się o 
pomoc do organizacyj kobiecych. 

KAPELUSZE I CZAPKI 
wysokie gatunki 

E. MIESZKOWSKI 
M I C K I E W I C Z A 1 

Niewyjaśniona zbrodnia 
Ojciec mordowany na oczach synka 

S U D O R 
w płynie 

„Ap. KOWALSKI" usuwa POT i WOŃ 
Wystrzegać się ^ S ™ ? ™ " 1 

naśladownictw. " wileński" 

HURTOWY I DETALICZNY SKŁAD 
szkła, fajansu, porcelany i naczyń kuchennych 

DH. T. „ODYNIEC" 
WILNO, UL. WIELKA 19v TEL. 4-24 

poleca po niebywale niskich cenach: SŁOJE DO ZAPRAW, MASZYN-
KI DO LODÓW, PRIMUSY ORAZ INNE TOWARY SEZONOWE. 
Ceny ściśle fabryczne.  Restauracje, kawiarnie i t, p. korzystają z cen 
hurtowych. Wypożyczamy naczynia w każdej ilości. 

Urzędnicy korzystają z kredytu orderowego. 

CEMENT 
po cenach konkurencyjnych 

poleca M . D E U L L 

Wilno, Jagiellońska 3, tel. 8-11. ZYGMUNT KUDREWICZ 
Choroby weDer., syfilis,  skórne i mo-
czopłciowe Zamkowa 15, tel. 19-60. 

Przyjm. od 8 — 1 i 3—8. 

DRUKARNIA 
NOWOCZESNA 

|
| H. LAT0UR'A 
H W I L N O 

UL. AD. MICKIEWICZU 11-a 

PRZYJMUJE 
W S Z E L K I E 
ZAMÓWIENIA 

Właściciel składu piwa Smo-
lin, zam. w Porzeczu, wynajął Ja-
na Markiewicza, celem przewie- ! 

zienia kilku beczułek piwa do 
Karczmy Josela Kamińskiego w 
Marcinkańcach. Markiewicz zabrał J 
do pomocy swego 7-letniego syn- i 
ka. W lesie koło Marcinkaniec na-
padli Markiewicza niejacy Wejn-

Tanie Meble 
Fabryka Wyrębów Koszykarskich 

. W. SŁONICZA, W. Pohulanka 5. 
| Poleca: meble ogrodowe, werando-

we, miękkie, twarde, łóżeczka i 
l wózki dziecinne oraz duży wybór 
> koszy podróżowych, jak również 

przyjmuje reperacje. 

berg, Kobrowski i Jacuński i po-
bili go tak okrutnie, że Markie-
wicz zmarł. Synek jego, widząc, 
jak ojca katowano, uciekł do la-
su, gdzie znaleziono go w stanie 
pożałowania godnym. Przyczyny 
napadu wyjaśni śledztwo. 
" T A P C Z A N Y - O S 

Ł Ó Ż K A 
fotele,  meble wy-
ściełane, wszel-
kie roboty tapi-
cerskic n a s o -
lidniej, najta- mjf,̂ mmemKssmsKt n i e l f"a le p i e i Pamiętajcie 
S T E F A N O chlebie 
G ft B fi Ł&l dla qłodnych 
Niemiecka 2. 

r o d 
owocowy do wy-
dzierżawienia pod 
Wiiaem. Szczegóły 
ul. Mickiewicza 15 
m. 4. 

mm 
Z a w i a d o m i e n i e . 

Niniejszem podają do wiadomości Śzan Publiczności, iż znane lody 
różnych gatunków, które O l f f t S S ^ f U M 9 '  P1"2? Mickiewicza 9 
wyrabiam i sprzedaję p. W K r m l l (vis a vis Czerwonego 
Sztralla) nie mają nic wspólnego z Dormanem z ul. Wielkiej. Firma 
moja wyrabia lody na cukrze i z najlepszych surowców. 

Ceny konkurencyjne 1 p o r c j i TYLKO 20 gr. 
Lokal świeżo odremontowany. Koncerty radjowe. Lody tylko w f-mie 
,.DORMANA" Mickiewicza 9. Prosimy orzekonać się. 

Prenumerata miesięczna z „Moją Gazetką" dla dzieci 3 zł. Cena ogłoszeń za tekstem 20 gr. za milimetr, drobne 20 gr. za wyraz. W tekście 80 gr. 
Ogłoszenia zamiejscowe i w n-ch świątecznych i poświątecznych 25% drożej. Układ ogłoszeń zwyczajnych 12-szpaltowy, tekstowy 6-cioszpaltowy. 
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